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WE KNOW
WHAT YOU
NEED
Excellent quality,placement test,perfect design

VODKA
KALASHNILKOV

THE ORIGINAL RUSSIAN VODKA
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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.

КЛАСИЧЕСКИЯТ ВКУС
НА ОРИГИЛАНАТА
РУСКА ВОДКА

ВОДКА
КАЛАШНИКОВ
ПРЕМИУМ

Калашников Премиум е една
от селекциите на водка
Калашников , в 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.

КАЧЕСТВО
ПРИЗНАТО В
ЕВРОПА

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: 700ml
Оригинална руска водка, произведена и
бутилирана в Русия.

ВОДКА
БЕЛЫ
ПАРУС
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 .
Изключителна мекота
Белый Парус
Алкохол: 40%
Бутилка: 700ml.

ВОДКА КАЛАШНИКОВ
АК47 ПОДАРЪЧНИ
КОМПЛЕКТИ
Калашников
АК 47 "Стандарт"
Лимитирана
серия
Алк.40%
Бутилка. 700мл

Калашников
АК47 "Бокс"
Лимитирана серия
Алк. 40%
Бутилка.700 мл

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.
Предлагат се два вида опаковки "СТАНДАРТ" и "БОКС".
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CONTACTS
4004 Пловдив, България
Бул.Никола Вапцаров 3А-Б
Тел.+359 32 585 273
Факс.+359 32 675 111
Моб.+359 890 321 599
Email.info@zermantrade.com
www.zermantrade.com

