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Cadouri perfecte 
pentru atmosfera sarbatorilor de iarna� � �





Ţinem foarte mult ca dorinţa ta să se materializeze, de aceea te invităm să ne comunici ce îţi doreşti în pachetul cadou, în acest sezon.  
În următoarele pagini vă prezentăm ceaiuri delicioase, care ele în sinea lor vă introduc în atmosfera sărbătorilor de iarnă, vă mai 
prezentăm diferite tipuri de cafea şi dulcuri deosebite, precum şi accesorii, pe care le puteţi asorta în orice variantă dorită!

Vouchercadou
Preţ:50.00 ron

Personalizarea în funcţie de dorinţele tale, 
este secretul nostru! 
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Ceaiuri de iarnã                            

Preţ pachet 100 g : 24.90 ron 

Sortimente propuse
Ceaiuri negre aromatizate: 
• Cinnamon Man 
• Earl Grey 
• Highland Toffee
• Assam 

Mixuri de sezon - ceaiuri negre si verzi:
• Merry Christmas
• Wintery Green Tea
• Winter Blend
• Winter Dream

Mixuri de sezon - infuzii de fructe:
• Baked Apple
• Original Chimney Fire 
• Viennese Cookies
• Winter Fairy Tale
• Magic Winter

Ceaiuri de calitate, selecţionate, perfecte pentru zilele răcoroase de iarnă! 
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BIO Quick-T                         

Preţ pachet 25 pliculeţe: 20.00 ron
Preţ pachet Selection: 21.00 ron

Sortimente propuse: 
Ceaiuri negre: 
• BIO English Breakfast  
• BIO Earl Grey

Ceaiuri verzi: 
• BIO Pure Green 
• BIO Green Jasmine 
• BIO Exotic Green

Infuzii de fructe: 
• BIO Apricot Dream 
• BIO Red Orange 
• BIO Forestberry Cocktail

Ceaiuri Rooibos: 
• BIO Rooibos Classic 
• BIO Rooibos Caramel  

Ceaiuri de plante medicinale: 
• BIO Camomile
• BIO Herbal Secret
• BIO Peppermint
• BIO Lemon Ginger

Selecţie Office: 
• BIO Quick-T Selection

Gamă de ceai la plic organic, cu 15 sortimente           
delicioase de ceai,  precum şi o selecţie cu 2 plicuri 
incluse din 12 sortimente diferite. Bun venit în lumea 
colorată a cea-iului!
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Cafea gourmet D&B 

Sortimente propuse:
Cinnamon Plum, Irish Cream, Chocolate Orange, 
Vanilla Cream, Chilli-Chocolate, Hot Chocolate, 
Turkish Honey, Hazelnut, English Caramel. 

Preţ pachet 250g: 35.00 ron 

Arome rafinate, care oferă o experienţă inedită, în armonie perfectă cu atmosfera sărbătorilor de iarnă. 
Cafele aromatizate, selecţionate pentru sãrbãtorile de iarnã.

Office Pack  -  cu aparat de cafea SJÖSTRAND şi 10 cutii 
de capsule Cafea Naber (100 buc). Naber este sinonim cu 
calitatea şi tradiţia, înca din anii 1908, fiecare cească de 
cafea combinând personalitatea cu calitatea aromei.                          
     

Preţ: 999.00 ron
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DOTI

Preţ pachet 50-60g: 15.00 ron

• Mere în ciocolată cu scorţişoară
• Merişor în ciocolată
• Mango în ciocolată
• Fructe de goji în ciocolată
• Cireşe în ciocolată
• Căpşuni în ciocolată şi cacao
• Ghimbir în ciocolată şi cacao
• Migdale în ciocolată albă şi scorţişoară
• Alune de pădure în ciocolată cu lapte şi cafea

Fructe și nuci BIO învelite în ciocolată (70% cacao)

Fructe şi nuci premium, învelite în ciocolată gourmet.

• Cireşe în ciocolată neagră BIO
• Banane in ciocolată neagră BIO
• Ghimbir în ciocolată neagră BIO
• Boabe de cacao în ciocolată neagră BIO
• Boabe de cafea în ciocolată neagră BIO
• Merişor in ciocolată neagră BIO
• Migdale în ciocolată neagră BIO
• Caju în ciocolată neagră BIO

Drajeuri cu fructe învelite în ciocolatã

Preţ pachet 100g: 18.00 ron
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Ciocolatã Demmers Teehaus

• Ciocolată neagră cu Matcha
• Ciocolată neagră cu Earl Grey 
• Ciocolată neagră cu Oriental Chai 
• Ciocolată albă cu Matcha
• Ciocolată albă cu cu Earl Grey
• Ciocolată albă cu Oriental Chai
• Ciocolată de lapte cu Matcha
• Ciocolată de lapte cu Earl Grey
• Ciocolată de lapte cu Oriental Chai

Sortimente propuse: 

Preţ cutie 80g: 18.00 ron

Ciocolată cu ceai. 
Handmade, preparat după reţete tradiţionale din Elveţia.  
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MATCHA Oriental Chai Syrup 

Preţ sticlă 250 ml: 35.90 ron
Preţ pachet 100 g: 69.00 ron

Preţ pachet 30 g: 36.00 ron 

Reţetă recomandată cu Matcha Reţetă recomandată cu Oriental Chai Syrup

Matcha Latte cu lapte normal, de migdale sau de cocos 
Se amestecă 7 g de BIO Japan Matcha Ready Mix*, cu 100 ml de apă 
caldă, peste care se toarnă 100 ml de lapte, după preferinţă cald 
sau rece. Se serveşte cu cremă de lapte şi se poate decora cu praf de 
Matcha. 

Oriental Chai Latte cu lapte normal, de migdale sau de cocos
Într-un pahar de 250 ml se amestecă 20 ml de concentrat  Oriental 
Chai cu 180 ml de lapte rece sau cald, peste care se adaugă spumă 
de lapte.  Se  serveşte atât cald, cât şi rece. Siropul Oriental Chai 
mai poate fi folosit la prepararea torturilor - de exemplu Tiramisu - 
sau pentru îngheţată.

* BIO  Japan Matcha Ready Mix este un praf de ceai verde de înaltă calitate, 
îndulcit cu zahăr organic din flori de nucă de cocos. 

Ceai verde măcinat pudră, din cele mai fine frunze ale ceaiurilor 
verzi  japoneze.

aurul verde al ceaiurilor
Concentrat natural de ceai ne-
gru şi condimente Masala Chai 
(scorţişoară, cardamom, bucăţi de 
ghimbir, cuişoare, piper), îndulcit cu 
zahăr de trestie. Nucşoara, ghimbir-
ul şi condimentele atent selecţionate se 
îmbină perfect cu gustul fin al laptelui. 
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Cadouri VIP Shortbread - Baghete 
scoţiene 170g
Preţ: 25.00 ron

Ceaiuri Xmas Special Edition 
Pachetele pot conţine orice ceai ales de voi. 

Ciocolată “Christmas” 30g 
Preţ: 12.00 ron

Doti X-Mas edition 200g 
Preţ: 29.00 ron

Boabe de cafea în 
ciocolată 30g
Preţ: 8.90 ron

Sweet Trio 150g
Preţ: 24.00 ron

Boabe de cafea în 
ciocolată 30g  
Preţ: 8.90 ron
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Bio Japan Matcha 
Energy 30g

Preţ: 99.00 ron

Ceai la plic Klimt.      
Nu numai pentru 
iubitorii de artă!
Preţ: 27.00 ron

Cană cu capac şi infuzor  
Kiss Klimt 

Preţ: 47.00 ron
Cană cu capac şi 
infuzor “Anakusa“
Preţ: 55.00 ron

Infuzor “Anakusa“
Preţ: 20.00 ron

Cutii pentru ceai 100g 
“Anakusa“  

Preţ set: 60.00 ron

Cadouri VIP
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Accesorii Demmers 

Tea Timer 
Preţ: 49.00 lei

Infuzor cleşte  
Preţ:12.00 ron

Cutie 125 g  
Preţ: 13.00 lei

 

Filtru hârtie standard  
Preţ: 14.00 lei

Cană ceai cu farfurie 250 ml   
Preţ: 12.00 lei

Cană 410 ml 
cu capac şi farfurie

Preţ: 25.00 lei

Zahăr alb candel 10 cm 
100 buc/set 

Preţ: 2.50 lei/buc

Zahăr brun candel 10 cm 
100 buc/set 

Preţ: 2.50 lei/buc

Infuzor cu mâner de bambus 
aprox 6 cm 

Preţ:19.00 lei
 

Set Tea for One
preţ: 135.00 ron 

Cească mare 0,4 l cu 
farfurie

Preţ:88.00 ron 

Cească medie 0,25 l 
cu farfurie

Preţ: 75.00 ron 
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Cană cu capac şi  infuzor 
“Teapots” 250 ml 
Preţ: 42.00 ron

Cană “Guardian Angel” 350 
ml  Preţ: 29.00 ron

Cană “Jule“ 280 ml
Preţ: 21.00 ron

Cutie ceai “Teapots“
100g

Preţ: 16.00 ron

Cană cu capac şi infuzor 250 ml 
“Guardian Angel“ Preţ: 42.00 ron

Pahar “Marocco” 160 ml  
Preţ: 15.00 ron

Accesorii pentru servirea ceaiului

Cană cu capac şi infuzor 
“Zaara“

Preţ: 35.00 ron
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“Modul în care dãruieşti valorează mai mult decât darul însuşi.” 
(Pierre Corneille)
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Primul magazin de ceai Demmers Teehaus a fost deschis în anul 1981 de Andrew Demmer în centrul Vienei. La acel moment, ceaiul şi domeniul  
ceaiului erau încă învăluite în mister.  Andrew Demmer, care este conducătorul întreprinderii familiale şi în zilele noastre, în acel timp a introdus pe 
piaţă amestecul de fructe aromatizate, pentru prima oară în Austria şi Europa. Amestecurile de fructe,  dar şi ceaiurile negre şi verzi cu arome de 
Crăciun se bucură de o mare popularitate în sezonul rece.  În fiecare an, Demmers Teehaus crează fermecătoare ”Ready To Offer Gifts”, care conţin 
diferite variante de ceaiuri şi cafele, dulciuri şi accesorii pentru servirea lor. A oferi daruri Demmers  Teehaus a fost din totdeauna un gest minunat, 
o ocazie de a te apropia cu căldură de prieteni, familie şi parteneri, indiferent de vârstă. În acest an v-am pregătit o selecţie largă de cadouri. 
Sperăm să vă bucuraţi de alegere!

Toate ceaiurile şi ingredientele noaste sunt gustate cu cea mai mare 
diligenţă şi laboratorul nostru efectuează în mod regulat teste pent-
ru a verifica existenţa reziduurilor. Prin lanţul neîntrerupt al activităţii 
privind asigurarea calităţii, începând cu ţara producătoare până 
la ceaşca de ceai, noi garantăm savurarea perfectă a ceaiurilor 
noastre. 

Pentru întrebări sau informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie!

Aşteptãm cu drag comenzile Dvs. la 
urmãtoarele date de contact:

Tel: 0748 014 371 sau 0736 902 410  E-mail: office@demmer.ro

Adresa poştală: 

DEMMERS TEEHAUS / TEAMOBIL TEAM SRL
Com. Valea Crişului, Zona Industrială, Nr. 461, jud. Covasna, 

cod poştal 527165

Demmers TEEHAUS este membru fondator al Institutului de ceai austriac şi 
Membru al Asociaţiei de cafea şi ceai (www.teeverband.at).
Ceaiurile noastre organice sunt controlate de: Austria Bio Garantie AT-BIO-30, Ecoinspect RO-ECO-008

Condiţii de plată: 

Preţurile din catalog sunt exprimate în RON şi conţin TVA. Plata se poate 
efectua prin bancă înainte de livrare sau în numerar la livrare, în cazul 
livrării prin curier.  

Condiţii de livrare 

La comenzile sub 5000 RON, livrarea se va face prin intermediul unor 
firme de curierat, doar în cazul în care marfa nu este fragilă; iar la 
comenzile de valori/cantităţi mai mari, sau în cazul produselor fragile/ 
sensibile, coletele vor fi organizate pe paleţi. Preţul de transport al unui 
palet diferă în funcţie de destinaţie, volum şi greutate, astfel costul de 
transport va fi calculat la cerere, pe baza unei comenzi  concrete. 

Costurile de livrare în cazul livrării prin curier:
              - la o comandă sub 1.000 ron: aprox. 25 ron
              - la o comandă sub 5.000 ron: aprox. 75 ron
Costurile de livrare vor fi suportate de către cumpărător.
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Demmers Teehaus mereu aproape de tine! 
Head Office

DEMMERS TEEHAUS / TEAMOBIL TEAM Srl
Valea Crişului nr. 461, Covasna, ROMÂNIA

+40 736 902 410

Pentru cumpărături online vizitaţi:

www.demmer.ro
www.demmertea.ro

Magazine

Noi trăim şi iubim tradiţia ceaiului de peste 35 de ani. 
Vă invităm să ne urmaţi pe acest drum! 

010012 BUCUREŞTI – Piaţa Universităţii
Str. Academiei, Nr. 9 sect. 1

+40 21 310 33 96

400015 CLUJ-NAPOCA – Piaţa Unirii
Piata Unirii, Nr. 9

+40 731 307 897

400436 CLUJ NAPOCA - Iulius Mall
Str. Alexandru Vaida Voievod, Nr. 53-55,

Magazin 168
+40 264 551 212

900498 CONSTANŢA - Maritimo Shopping 
Center

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 220
+40 241 838 179


