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Toruńskie Wódki Gatunkowe to wytwórnia z ponad 135-letnią historią. 
Powstające tutaj alkohole już przed I Wojną Światową były znane 
i nagradzane w Europie, trafiały też do Afryki i Azji. 

Dzisiaj, w budynkach pamiętających tamte czasy, kontynuujemy 
dzieło założycieli toruńskiego zakładu i kilkusetletnią tradycję 
wytwarzania polskiej wódki – jako jeden z ostatnich producentów 
z rodzimym kapitałem.

W naszej wytwórni wykorzystujemy wodę z własnych źródeł 
głębinowych, wyselekcjonowany destylat oraz maceraty wykonywane 
na bazie oryginalnych receptur. Wysoka jakość spirytusu, z której 
słyniemy, to zasługa unikalnego w europejskiej skali 5-kolumnowego 
aparatu rektyfikacyjnego i doświadczonej kadry. 

Gama marek i produktów, którą z dumą prezentujemy w tym 
katalogu, ciągle się rozwija – czerpiąc to, co najlepsze z tradycji, 
chcemy tworzyć przyszłość polskiego i światowego rynku 
mocnych alkoholi.

Tradycja, 
która 
zobowiązuje

Tradycja, 
która 
zobowiązuje

Twój przedstawiciel handlowy
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Moc tkwi 
w szczegółach

Polski kapitał
Jesteśmy jednym z ostatnich 
producentów wódki z rodzimym 
kapitałem. Z dumą kontynuujemy 
polskie tradycje.

Polscy dostawcy 
Nasze spirytusy zbożowe i ziemniaczany 
powstają z surowców pochodzących 
z wybranych, polskich gorzelni
rolniczych. 

Jakość surowców 
Zboża i ziemniaki do produkcji destylatu 
nie zawierają GMO i pestycydów, 
dodatkowo na bieżąco monitorujemy 
jakość surowców u naszych dostawców.

Zaplecze produkcyjne 
Unikalny w skali europejskiej 
5-kolumnowy aparat rektyfikacyjny 
i zmodernizowany zakład.

Woda głębinowa 
O odczynie lekko alkaicznym, 
sprzyjającym wysokiej jakości wódek, 
pozyskiwana z własnych, kredowych 
ujęć o głębokości do 220 metrów.

Demineralizacja
Własna stacja demineralizacji 
dodatkowo podnosi parametry 
wydobywanej wody i tym samym 
jakość produktów.

Filtracja węglem 
Stacja filtrująca z aktywnym 
węglem, dzięki któremu 
uzyskujemy aksamitny smak 
naszych alkoholi.

Autorskie receptury
Wypracowywane na podstawie 
wieloletnich doświadczeń 
i oparte na oryginalnym
smaku.

Własne maceraty
Na owoce, zioła i przyprawy, które 
przygotowujemy sami dla uzyskania 
głębokiego, oryginalnego smaku 
naszych produktów.

Proces leżakowania
Dajemy naszym alkoholom odpowiedni 
czas na zharmonizowanie aromatu 
i smaku, niezbędny do dojrzewania 
trunków.

Limitowana produkcja 
Niewielkie partie produkcyjne 
pozwalają uzyskać satysfakcjonującą 
nas jakość. 

Niepowtarzalne opakowania 
Odpowiednio dobrane wzory butelek 
i oryginalne etykiety podkreślają 
wyjątkowość naszych produktów.

Na finalną jakość naszych produktów 
i korzyści, jakie oferujemy Klientom, 
składa się wiele elementów. 

Od wyselekcjonowanej listy dostawców, 
przez proces produkcji, po projektowanie 
opakowań – każdy detal ma dla nas 
znaczenie i tworzy przewagę rynkową 
Toruńskich Wódek Gatunkowych. 
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Wódka Toruńska to tradycyjny smak we 
współczesnej odsłonie. Idealna zarówno 
jako czysta, jak i w wariantach smakowych 
produkowanych z wykorzystaniem  
naturalnych składników.

Znakiem rozpoznawczym wódki z grodu 
Kopernika jest unikalna butelka, zamknięta 
korkiem na metalowym kabłąku. To nawiązanie 
do historycznego szkła nadaje linii wódek 
Toruńskich wyjątkowego charakteru.

Krystalicznie czysta woda 
z własnych ujęć studni głębinowej.

Wysokiej jakości spirytus,  
destylowany w unikatowym 
5-kolumnowym aparacie 
rektyfikacyjnym.

Maceraty na owoce, 
zioła i przyprawy, które 
sami wytwarzamy.

Czysta

  40% vol., 500 ml

Wódka Toruńska to tradycyjna wódka czysta, 
znana w kraju już w czasach przedwojennych. 
Stworzona według sprawdzonej receptury 
na bazie wysokiej jakości spirytusów zbożowych 
i krystalicznej wody głębinowej z naszego ujęcia. 
Idealna do biesiadowania i do długich rozmów  
w gronie bliskich.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377001249
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377001799

Ziemniaczana

  40% vol., 500 ml

Wódka Toruńska Ziemniaczana to wódka czysta 
stworzona wyłącznie w oparciu o szlachetny 
ziemniaczany spirytus, do produkcji którego 
użyto tylko polskich ziemniaków. To ukłon 
w stronę najlepszych polskich tradycji 
gorzelniczych.

Ziemniaczana Mocna

  50% vol., 500 ml

Klasyczny smak wódki ziemniaczanej wyróżniający 
się nieprzeciętną mocą i wysokiej jakości spirytusem. 
To wyjątkowy trunek dla wielbicieli alkoholu 
z charakterem – ziemisty finisz i rozgrzewająca 
moc to połączenie, które zadowoli smakoszy wódki. 

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377003090
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377003106

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008248
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377008255

TRADyCjA 
nA nOWO
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Toruńska 500 ml / Wódki smakowe:

Toruńska 500 ml /
Czysta, Ziemniaczana, Ziemniaczana 50%:

Śliwka z nutą 
czekolady 

  32% vol., 500 ml

Wsłuchując się w pomysły naszych konsumentów, 
stworzyliśmy nowy wariant wódki Toruńskiej  
w edycji limitowanej – Śliwka z nutą czekolady. 
To tradycyjny smak śliwki podkreślony subtelną, 
czekoladową nutą.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008521
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263310742

Ziemniaczana Mocna, 50% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311015
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311022

Piernikowa, 32% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377002765
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377002833

Pigwowa, 36% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377002734
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377002802

Wiśniowa, 32% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005452
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377005469

Żurawinowa, 37,5% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377002727
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377002796

Śliwka z nutą czekolady, 32% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377009566
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311039

Toruńska 500 ml w kartoniku:

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 12

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 5

iLoŚĆ kartonóW 
na WarStWie: 6

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
na PaLecie: 360

WySokoŚĆ 
PaLety: 1,73 m 

Opakowanie 
kartonowe 
z rączką

Czysta, 40% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377002703
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377002772

Ziemniaczana, 40% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377003113
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377003120

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,70 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 24
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 864

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 15

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,70 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 8
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 720

Piernikowa
  32% vol., 500 ml

Wiśniowa 
  32% vol., 500 ml

Pigwowa
  36% vol., 500 ml

Żurawinowa
  37,5% vol., 500 ml

Wyjątkowa pozycja wśród trunków marki Toruńska. 
Dzięki przemyślanej mieszance maceratów na 
korzenne przyprawy, która jest naszym sekretem, 
udało nam się zachować bogactwo i złożoność 
piernikowego aromatu i smaku. Wystarczy 
spróbować, by do niej wracać. 

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377001317
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263310735

To smak, dzięki któremu przeniesiesz się do letniego 
sadu, aby delektować się tym soczystym trunkiem. 
Do jego receptury wykorzystaliśmy naturalny 
macerat na świeże owoce oraz naturalny 
sok z wiśni.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005247
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263310728

Toruńska Pigwowa to zaklęte w butelce wspomnienie 
polskiej, złotej jesieni. Do jej produkcji używamy 
maceratu pigwowego, powstałego na bazie owoców 
pigwy, który sami przygotowujemy. Dzięki niemu 
trunek ma tak wyjątkowy, szlachetny smak i aromat. 
Najlepiej smakuje z kostką lodu.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377001270
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263310711

Wódka żurawinowa o szlachetnej, czerwonej barwie 
i wyjątkowym zapachu i smaku. Wszystko to dzięki 
połączeniu wysokiej jakości wódki czystej, natural-
nego koncentratu soku żurawinowego i maceratu na 
te owoce. Wyśmienita do drinków,  a jeszcze lepsza 
sauté.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377001430
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263310704



         1110

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 12

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 7

iLoŚĆ kartonóW 
na WarStWie: 10

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
na PaLecie: 840

WySokoŚĆ 
PaLety: 1,7 m 

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 20

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 8

iLoŚĆ kartonóW 
na WarStWie: 13

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
na PaLecie: 2080

WySokoŚĆ 
PaLety: 1,60 m 

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005193
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377005209

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377004295
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377004332

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377001898
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263310001

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377004431
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377004448

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005179
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377005186

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311152
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311176

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263310018
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263310025

kod ean opakowanie jednostkowe: 5907377004288
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377004325

Pigwowa
  36% vol., 200 ml

Wiśniowa
  32% vol., 90 ml

Pigwowa
  36% vol., 90 ml

Piernikowa
  32% vol., 200 ml

Wiśniowa
  32% vol., 200 ml

Piernikowa
  32% vol., 90 ml

Ziemniaczana
  40% vol., 200 ml

Ziemniaczana
  40% vol., 90 ml

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 20

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 10

iLoŚĆ kartonóW 
na WarStWie: 19

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
na PaLecie: 3800

WySokoŚĆ 
PaLety: 1,60 m
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Polski trunek gatunkowy z bogatymi 
tradycjami i wyjątkowym smaku. Śliwowica 
Polska cieszy oko złotą barwą i przyjemnie 
rozgrzewa swoją mocą. Dzięki numeracji 
butelek wiesz, że trzymasz w ręku wyjątkowy 
alkohol.

Maceraty na owoce, 
które sami wytwarzamy.

Czas na zharmonizowanie 
aromatu i smaku w procesie 
leżakowania.

Limitowana produkcja 
– każda butelka z rozlewu 
z indywidualnym numerem.

Śliwowica 
Polska

  55% vol., 500 ml

Produkowana z leżakowanego destylatu 
śliwkowego. Dzięki odpowiedniemu czasowi 
na zharmonizowanie aromatu i smaku uzyskujemy 
dojrzały i świetnie zbalansowany trunek.

Śliwowica Polska 
Muśnięta wiśnią

  47% vol., 500 ml

Tradycyjny trunek gatunkowy produkowany  
z leżakowanego destylatu śliwkowego, w wersji  
„muśniętej wiśnią” z dodatkiem maceratu na wiś-
nie. Wariant smakowy, w którym nadal wyczuwamy 
destylat śliwkowy i posmak dębu, a profil trunku 
dopełnia słodycz wiśni.

Kartonik Śliwowica Polska, 
55% vol., 500 ml

Kartonik Śliwowica Polska Muśnięta wiśnią,
47% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008019
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377008231

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005308
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377008552

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311169
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311978

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377009016
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377009023

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,65 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 24
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 864

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,65 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 24
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 864

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,65 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 24
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 864

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,65 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 24
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 864

ZłOte ObLicZe 
sMAKU
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kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311299

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311282

Kartonik 
z kieliszkami

  55% vol., 500 ml

 
Śliwowica Polska dostępna jest w dedykowanym 
kartoniku, do którego dołączyliśmy dwa stylowe 
kieliszki. Zestaw ze szkłem doskonale sprawdzi się 
np. jako prezent.

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,65 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 6
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 216

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005087
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377005094

Śliwowica 
Polska 

  55% vol., 200 ml

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 20

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 8 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,56 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 13
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 2080

Śliwowica Polska

  63% vol., 700 ml

Aromatyczny trunek z wysokiej półki, który stworzyliśmy, aby był 
wizytówką wódek śliwkowych w naszym kraju. Leżakowany destylat 
śliwkowy nadaje jej zniewalający i poruszający smak. Elegancka karafka 
i kartonik tworzą godną oprawę dla naszej Śliwowicy klasy premium.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377001355
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377001959

Kartonik Śliwowica Polska, 63% vol., 700 ml

iLoŚĆ ButeLek/
ZeStaWóW 

W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 

7

iLoŚĆ kartonóW 
na WarStWie: 

9

iLoŚĆ ButeLek/
ZeStaWóW 

na PaLecie: 378

WySokoŚĆ 
PaLety: 
1,60 m

Kartonik z kieliszkami Śliwowica Polska 
Muśnięta wiśnią, 47% vol., 500 ml

Kartonik z kieliszkami Śliwowica Polska, 
55% vol., 500 ml
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Ukłon w stronę polskiej tradycji 
wykorzystania szyszkojagód jałowca 
przy tworzeniu alkoholi. Złożony w smaku 
trunek, który jest doskonałym przykładem,  
że warto szukać inspiracji w dawnych 
recepturach i korzystać garściami 
ze szczodrości natury.

Maceraty na owoce,  
które sami wytwarzamy.

Czas na zharmonizowanie aromatu 
i smaku w procesie leżakowania.

Limitowana produkcja  
– każda butelka z rozlewu 
z indywidualnym numerem.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377009856
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377009863

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005100
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377005117

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311305

Jałowiec 
Polski  

  37,5% vol., 200 ml

Jałowiec 
Polski 
w kartoniku  

  37,5% vol., 500 ml

Kartonik 
z kieliszkami

  37,5% vol., 500 ml

 
Jałowiec Polski dostępny jest również w kartoniku 
oddającym ducha marki, do którego dołączyliśmy 
dwa stylowe kieliszki. Zestaw ze szkłem doskonale 
sprawdzi się np. jako prezent.

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 20

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 8 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,56 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 13
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 2080

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,65 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 6
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 216

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,65 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 24
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 864

Jałowiec Polski

  37,5% vol., 500 ml

Wytrawny trunek gatunkowy produkowany 
na naszych maceratach z owoców jałowca 
o aromatycznym, słodko-gorzkim smaku. 
Gratka dla kolekcjonerów – każda butelka 
z niewielkiej partii produkcyjnej ma swój 
indywidualny numer.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008378
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377008385

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,65 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 24
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 864

WyTRAWny  
z nATURy



         1918

Aromaty i smaki lasu zaklęte w butelce  
– nietuzinkowy trunek, którego składniki  
i receptura przenoszą nas na łono natury. 
Hubertówka Leśna to pozycja obowiązkowa 
dla miłośników polskiej kuchni 
i tradycyjnych alkoholi.

Czas na zharmonizowanie aromatu 
i smaku w procesie leżakowania.

Autorska receptura.

Wysokiej jakości spirytus.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377004936
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377008224

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377004660
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377004677

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311312

Hubertówka 
Leśna  

  37,5% vol., 200 ml

Hubertówka 
Leśna
w kartoniku  

  37,5% vol., 500 ml

Kartonik 
z kieliszkami

  37,5% vol., 500 ml

 
Hubertówkę Leśną oferujemy też w kartoniku 
z motywami leśnymi, do którego dołączyliśmy 
dwa stylowe kieliszki. Zestaw ze szkłem 
doskonale sprawdzi się np. jako prezent.

Hubertówka Leśna

  37,5% vol., 500 ml

Niewielkie partie produkcyjne i sprawdzona 
receptura wykorzystująca naturalne składniki 
gwarantują wysoką jakość trunku. Leśne nawiązania 
w aromacie i smaku wyróżniają produkt na rynku.

kod ean opakowanie jednostkowe: 5907377004646
kod ean opakowanie zbiorcze: 5907377008545

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 20

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 8 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,56 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 13
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 2080

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,65 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 24
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 864

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,65 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 24
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 864

ODKRyWAj  
sMAKi LAsu

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,65 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 6
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 216
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Wódka 
Jednorodna 
Ziemniaczana 

  40% vol., 500 ml

Wódka 
Jednorodna 
Pszeniczna 

  40% vol., 500 ml

Czysta wódka ziemniaczana o aksamitnym,  
lekko słodkim smaku i „ziemnej” nucie, za którą 
odpowiadają ziemniaki z polskich upraw.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005612
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377005629

Czysta wódka pszeniczna słynąca wśród smakoszy 
wódek jednorodnych ze swojej delikatności. 
To zasługa pszenicy z krajowych upraw.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005636
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377005643

Wódka 
Jednorodna 
Jęczmienna 

  40% Vol., 500 ml

Wódka 
Jednorodna 
Żytnia 

  40% vol., 500 ml

Czysta wódka jęczmienna o charakterystycznym, 
ostrym smaku i słodko-wytrawnej nucie na finiszu 
degustacji.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005674
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377005681

Czysta wódka żytnia o najbardziej intensywnym, 
lekko ostrym smaku, przełamanym delikatnym 
akcentem słodyczy. Ukłon w stronę polskiej tradycji.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005650
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377005667

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 12

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 7

iLoŚĆ kartonóW 
na WarStWie: 10

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
na PaLecie: 840

WySokoŚĆ 
PaLety: 1,70 m 

Polska wódka w rzemieślniczym wydaniu.  
Jednorodna, bo produkowana z jednorodnego  
spirytusu – ziemniaczanego, pszenicznego,  
jęczmiennego, żytniego i orkiszowego.  
Przyszedł czas, aby docenić jakość i stworzyć 
na nowo polską kulturę picia wódki.

Wysokiej jakości 
spirytus jednorodny.

Woda z własnych 
ujęć studni głębinowej.

5-kolumnowy 
aparat rektyfikacyjny.

sTWORzOnA  
Z JAKOŚci
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Opakowanie kartonowe

Wszystkie warianty Wódki Jednorodnej są dostępne 
w kartoniku, który podkreśla wyjątkowość trunku  
i może być dodatkową motywacją zakupową.

Wódka Jednorodna Ziemniaczana, 40% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311183
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311190

Wódka Jednorodna Pszeniczna, 40% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311244
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311251

Wódka Jednorodna Jęczmienna, 40% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311206
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311213

Wódka Jednorodna Żytnia, 40% vol., 500 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311220
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311237

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 12

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 7 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,70 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 10
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 840

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008750
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377008767

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008774
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377008781

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 12

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 7 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,70 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 10
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 840

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 12

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 7 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,70 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 10
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 840

Wódka Jednorodna Orkiszowa 

  40% vol., 500 ml

Wódka Jednorodna Orkiszowa to limitowana propozycja dla koneserów. 
Trunek stworzony bez kompromisów, ze spirytusu orkiszowego i wody 
z pokładów kredowych.

W charakterze zbliżona do wódki pszenicznej, ale łagodniejsza. 
Zawdzięcza swój dojrzały i zbalansowany profil smakowy orkiszowi 
– wyjątkowemu, polskiemu zbożu, pochodzącemu z ziemi lubelskiej.

Wódka Jednorodna Orkiszowa jest też oferowana w ozdobnej tubie, 
która stanowi godną oprawę dla tego szlachetnego trunku.

Tuba Wódka Jednorodna Orkiszowa, 40% vol., 500 mlWódka Jednorodna Orkiszowa, 40% vol., 500 ml
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Philadelphia Boulevard powstała, aby 
towarzyszyć nam w magicznych momentach, 
kiedy dzień przechodzi w noc, a miasto budzi 
się do życia na nowo. Marka zadebiutowała 
w dwóch odsłonach, jako wódka pszeniczna 
i likier kawowy, trafnie oddając wielkomiejski 
charakter.

Woda z własnych ujęć 
studni głębinowej.

Wysokiej jakości 
spirytus.

Maceraty na ziarna kawy, 
które sami wytwarzamy.

Niepowtarzalne opakowanie 
– zmieniające się w zależności 
od zawartości butelki.

Kartonik  
ze szklanką

Oba warianty marki Philadelphia Boulevard 
oferujemy w uniwersalnym kartoniku z koktajlową 
szklanką. Do opakowania prezentowego 
załączyliśmy trzy przepisy na drinki 
z wykorzystaniem naszych produktów.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311145

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008781

Philadelphia Boulevard Coffee, 32% vol., 500 ml 

Philadelphia Boulevard Vodka, 40% vol., 500 ml

Philadelphia  
boulevard Vodka

  40% vol., 500 ml 

Czysta wódka, na spirytusie pszenicznym, 
z polskich destylatów rolniczych – ma delikatny 
i słodkawy charakter, który sprawia, 
że znakomicie smakuje z kieliszka i jest 
świetną bazą dla alkoholowych koktajli.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005698
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377005704

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,53 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 21
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 756

Philadelphia  
boulevard coffee

  32% vol., 500 ml 

Likier, który łączy świat kawy i mocnych 
alkoholi, dzięki wyjątkowej mieszance naszych 
maceratów. Ma przyjemny aromat i bogaty 
kawowy smak. Można delektować się nim 
bez dodatków lub tworzyć wyjątkowe 
koktajle z kawową nutą.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005711
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377005728

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,53 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 21
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 756

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 4 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,20 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 9
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 216

ZAMyKA DZień. 
OtWierA NOc.
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spiżarnia smaków 
malina z chilli

  32% vol., 500 ml

Słodycz maliny przełamana charakterem 
papryczki chilli. Trunek stworzony dla miłośników 
oryginalnych połączeń i wyrazistych smaków.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263310421
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263310438

Trunki przygotowane na wysokogatunkowym 
spirytusie zbożowym, bazujące na naszych 
maceratach na owoce i przyprawy. 
Oryginalne receptury sprawiają, że jest 
to idealna propozycja dla osób oczekujących 
ciekawych połączeń smakowych.

Woda z własnych 
ujęć studni głębinowej.

Wysokiej jakości 
spirytus zbożowy.

Maceraty na owoce 
i przyprawy, które 
sami wytwarzamy. iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

W kartonie: 6
iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 7

iLoŚĆ kartonóW 
na WarStWie: 19

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
na PaLecie: 798

WySokoŚĆ 
PaLety: 1,70 m 

spiżarnia smaków
śliwka z goździkiem

  32% vol., 500 ml

Znany i lubiany smak śliwki podkreślony nutą 
aromatycznego goździka – zestawienie, które 
przywołuje zimową, świąteczną atmosferę.

spiżarnia smaków 
gruszka z cynamonem

  32% vol., 500 ml

Smak dojrzałej, słodkiej gruszki doprawiony 
szczyptą cynamonu. Kompozycja, która 
wydobywa głębię smaków.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263310445
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263310452

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263310407
kod ean opakowanie zbiorcze: 5908263310414

sPiŻArNiA 
sMAKÓW
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Piernikowy trunek

  32% vol., 500 ml 

Zamknięty w klasycznej kamionce trunek 
przywołuje smak tradycyjnych, domowych 
wypieków. Swój smak i aromat zawdzięcza 
mieszance maceratów na zioła i przyprawy 
korzenne, które sami wytwarzamy. To wspaniały 
prezent, który rozgrzewa i cieszy podniebienie 
smakiem korzennych ciasteczek.

Maceraty na korzenie i zioła, 
które sami wytwarzamy

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377002116
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377002604

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 12

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 5 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,60miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 12
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 720

Piernikowy Trunek Choinka, 32% vol., 200 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377005957 
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377008132

Pigwowy Trunek Choinka, 36% vol., 200 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377009085 
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263310995

Wiśniowy Trunek Choinka, 32% vol., 200 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377009078 
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311008

Zimowy Trunek Choinka, 40% vol., 200 ml

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377009108
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311329

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 12

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 8 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,60miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 11
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 1056

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 12

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 8 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,60miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 11
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 1056

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311268 
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311275

Kartonik Piernikowy 
trunek choinka

  32% vol., 200 ml

 
Piernikowy Trunek dostępny w ozdobnej butelce  
w kształcie choinki jest oferowany także  
w kartoniku, który skutecznie podnosi wartość 
postrzeganą prezentu.
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1233 Grape Vodka

  40% vol., 700 ml

Wódka winogronowa, będąca historycznym 
trunkiem toruńskiej wytwórni, skomponowanym 
według naszej starej i sprawdzonej receptury. 
Sekret smaku i aromatu tkwi w wysokiej jakości 
winnym destylacie. 

1233 Apple Vodka

  40% vol., 700 ml

Wódka jabłkowa sporządzona według pilnie strze-
żonej receptury naszego zakładu z wysokiej jakości 
leżakowanego destylatu jabłkowego. Doświadczenie  
w wytwarzaniu trunków i wyselekcjonowane składniki 
decydują o wyjątkowym smaku i aromacie tej wódki.

Kartonik 1233 Grape Vodka: Kartonik 1233 Apple Vodka:

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311077
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263312029

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377009412
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377009429

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263311084
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263312012

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377009399
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377009405

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 4

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,70 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 8
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 192

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,60 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 15
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 540

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 4

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,70 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 8
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 192

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,60 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 15
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 540

Marka premium nawiązująca do historii 
Torunia – wtedy gród otrzymał swoje prawa 
miejskie. Z połączenia historii naszego 
miasta oraz ponad 135-letniej tradycji 
naszego zakładu powstały dwa wyjątkowe 
trunki oparte na autorskiej recepturze. 
Dzięki wysokiej jakości i godnej oprawie 
w postaci eleganckiego opakowania 
produkty sprawdzą się jako prezent 
dla wymagających konsumentów.

Czas na zharmonizowanie 
aromatu i smaku w procesie 
leżakowania.

Autorskie receptury.

Maceraty na owoce, 
które sami wytwarzamy.

1233 VODKA
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Marka zainspirowana bogatą historią Wisły 
i transportu rzecznego dóbr handlowych. 
Retman, który kierował spławem, wskazywał 
statkom bezpieczną drogę – tak, aby mogły 
dotrzeć z cennym ładunkiem do celu. 

Woda z własnych ujęć 
studni głębinowej.

Wysokiej jakości 
spirytus.

Unikatowy 5-kolumnowy 
aparat rektyfikacyjny.

Czas na zharmonizowanie 
aromatu i smaku w procesie 
leżakowania.

retman crystal Vodka

  40% vol., 700 ml

Aksamitna w smaku wódka czysta, idealna na 
wyjątkowe okazje, sprawdzi się też jako podarunek. 
Oferowana w eleganckiej butelce o matowym  
wykończeniu. Dostępna w tubie prezentowej. 

retman strong Vodka

  50% vol., 700 ml

Mistrzowskie połączenie mocy i unikalnych walorów 
smakowych. Dzięki wyjątkowej recepturze opartej 
na wysokiej jakości naturalnych składnikach docenią 
ją nie tylko wielbiciele mocnych trunków – smakuje 
wyśmienicie, nie tylko schłodzona.

Tuba prezentowa Retman Crystal Vodka: Tuba prezentowa Retman Strong Vodka:

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008453
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263312494

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008453
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377008460

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008477
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263312500

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008477
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377008484

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 4 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,70 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 25
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 600

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 4 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,55 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 25
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 600

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 4 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,70 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 25
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 600

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 6

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 4 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,55  miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 25
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 600

ZAWsZe  
DO ceLu
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iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 15

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 5

iLoŚĆ kartonóW 
na WarStWie: 12

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
na PaLecie: 900

WySokoŚĆ 
PaLety: 1,48 m

40 crystal Vodka

  40% vol., 500 ml

Klasyczna czysta wódka zbożowa o mocy 40%. 
Sprawdzona propozycja zarówno dla miłośników 
konsumpcji w kieliszku, jak i przyrządzania 
drinków na bazie wódki.

Woda z własnych ujęć 
studni głębinowej.

Wysokiej jakości 
spirytus zbożowy.

Unikalny w skali europejskiej 
5-kolumnowy aparat rektyfikacyjny.

69 strong Vodka

  69% vol., 500 ml 

Klasyczny smak czystej wódki zbożowej wyróżniający 
się nieprzeciętną mocą. 69 Strong Vodka to 
wyjątkowy trunek dla wielbicieli alkoholu 
z charakterem.

Woda z własnych ujęć 
studni głębinowej.

Wysokiej jakości 
spirytus zbożowy.

Unikalny w skali europejskiej 
5-kolumnowy aparat rektyfikacyjny.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008682
kod ean opakowanie zbiorcze:   5907377008699

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377008118
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377008125

Wódka na kartki

  40% vol., 500 ml

Czysta wódka zbożowa o mocy 40% nawiązująca 
do epoki PRL-u, zarówno nazwą, etykietą, jak 
i klasycznym kształtem butelki.

Woda z własnych ujęć 
studni głębinowej.

Wysokiej jakości 
spirytus zbożowy.

Unikalny w skali europejskiej 
5-kolumnowy aparat rektyfikacyjny.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377003724
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263311893 

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 15

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,70 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 10
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 900
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spirytus  
Zbożowy

  95% vol., 500 ml

Od ponad 100 lat jesteśmy znani z produkcji 
wyśmienitego spirytusu, który doskonale sprawdza 
się przy produkcji domowych nalewek i wypieku 
ciast. Cenią go też znane polskie cukiernie.

Wysokiej jakości surowce 
od polskich dostawców.

Woda z własnych ujęć 
studni głębinowej.

Unikalny w skali europejskiej 
5-kolumnowy aparat rektyfikacyjny.

spirytus  
rektyfikowany

  95% vol., 500 ml

Wysokiej jakości spirytus zbożowy o mocy 95%, 
produkowany z destylatów z polskich gorzelni 
rolniczych. Jest wyróżnikiem Toruńskich Wódek 
Gatunkowych i chlubą naszego zakładu.

Wysokiej jakości surowce 
od polskich dostawców.

Woda z własnych ujęć 
studni głębinowej.

Unikalny w skali europejskiej 
5-kolumnowy aparat rektyfikacyjny.

kod ean opakowanie jednostkowe:  5907377004363 
kod ean opakowanie zbiorcze:  5907377004370 

kod ean opakowanie jednostkowe:  5908263310940
kod ean opakowanie zbiorcze:  5908263310933

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 15

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 5 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,50 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 12
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 900

iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 
W kartonie: 15

iLoŚĆ WarStW 
na PaLecie: 6 WySokoŚĆ 

PaLety: 
1,70 miLoŚĆ kartonóW 

na WarStWie: 10
iLoŚĆ ButeLek/ZeStaWóW 

na PaLecie: 900

Dzięki własnej infrastrukturze rozlewniczej 
prowadzimy rozlew komercyjny dla polskich 
i zagranicznych klientów. W ramach usługi 
oferujemy:

•	 zestawienie	naszych	produktów	pod	markami	
Toruńskich Wódek Gatunkowych 

 lub pod marką własną klienta,

•	 zestawienie	wódek	czystych	
 i gatunkowych według receptury klienta,

•	 rozlew	do	butelek	o	pojemnościach	
 od 200 ml do 1000 ml oraz beczek 
 i paletopojemników,

•	 konfekcjonowanie	produktu:	etykiety,	zamknięcia,	
banderole, kartoniki prezentowe, kartoniki 
zbiorcze, zawieszki zgodnie z życzeniem klienta.

W połączeniu z wysokiej jakości spirytusem, 
z którego słyną Toruńskie Wódki Gatunkowe, 
zyskujesz pewność kompleksowej usługi 
i zadowolenia klienta detalicznego z produktu 
oferowanego pod Twoją marką.

Zapraszamy	do	współpracy:	
biuro@torunskiewodki.pl

usłuGA rOZLeWu

Dopasowana do 
twoich potrzeb
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Projekt Astronom to prosty sposób na własną 
markę wódki – odwołującą się do lokalnego 
patriotyzmu Twoich klientów lub będącą 
np. pamiątką dla turystów.

•	 Wybierasz	jeden	z	dostępnych	
 kształtów butelki.

•	 Decydujesz	się	na	rodzaj	płynu	z	oferty	
Toruńskich Wódek Gatunkowych.

•	 Dostarczasz	projekt	etykiety	lub	
 projektujesz opakowanie przy 
 naszej pomocy. 

Minimum ilościowe to tylko 100 sztuk! 

O szczegóły i wszystkie możliwości 
pytaj swojego przedstawiciela 
handlowego – kontakt na stronie 3.

Jest wiele powodów, by odwiedzić wytwórnię 
Toruńskich Wódek Gatunkowych. Dla osób 
ciekawych tego, gdzie i jak powstają nasze  
trunki, przygotowaliśmy ofertę zwiedzania  
zakładu połączoną z degustacją. 

Program wycieczki obejmuje m.in.:

•	 zwiedzanie	zabytkowego	zakładu,	
 działającego nieprzerwanie 
 od ponad 135 lat,

•	 poznanie	historii	wytwórni	
 i procesów produkcji alkoholi, 

•	 degustację	naszych	wysokiej	
 jakości alkoholi.

Szczegóły oferty standardowej dla grup 
i zwiedzania indywidualnego, a także zgłaszanie 
wycieczek pod podanym poniżej numerem telefonu 
lub adresem e-mail.

tel. +48 723 683 859
degustacje@torunskiewodki.pl

ZWieDZANie ZAKłADu

zobacz, jak 
powstaje jakość

produkty 
tworzone przez Ciebie

Astronom
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