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GRAND PACKS

Embalaža Grand Pack ljubiteljem čaja ponuja priložnost uživati 
razsuti čaj v čajniku ali skodelici. Pritrdi se na ročaj ter zagotavlja 
praktično in čisto uporabo. Nikoli več ne zgrešite z doziranjem – 
dodajte vročo vodo in čajni lističi razvijejo svojo enkratno aromo.

PONOVNO LANSIRANJE

Zadnjih nekaj mesecev smo izkoristili za nadgradnjo naših 
izdelkov in ponudbe. Kot z vsako nadgradnjo smo se 
osredotočili na izboljšanje kakovosti in najboljše koristi za 
naše stranke. Tokrat so naši Althaus izdelki še bolj trajnostni 
in poudarili smo tudi druge prednosti. Nekatere nadgradnje 
bodo pomenile spremembo tudi za vas. Naša Althaus Ekipa 
vam z veseljem pomaga.
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Posodobljen dizajn embalaže
Do sedaj je bilo potrebno pri odpiranju odstraniti celoten pokrov škatle embalaže 

Grand Pack. Sedaj pa pokrov vključuje perforacijo, ki omogoča praktično 
odpiranje. Grand Pack čajno mrežico zdaj enostavno odstranite skozi to odprtino.

Del pokrova ostane in 
prikazuje bistvene podatke, 
kot na primer ime in razred 
čaja. Izbira med ponujenimi 
mešanicami je sedaj 
enostavna naloga za gosta ali 
strežno osebje.

Stojalo, ki prikazuje odprte 
škatle, postane bolj privlačno. 
Vrhunec predstavlja makro 
slika čaja natisnjenega na 
pokrov. Te slike ponujajo 
dodatno podporo pri izbiri 
najljubšega čaja.

Če odpremo le del pokrova, 
čajne mrežice ostanejo znotraj 
škatle tudi, ko je v pokončnem 
položaju. Dimenzije 
nadgrajenih embalaž ostajajo 
nespremenjene in se še vedno 
prilegajo Grand Pack stojalu.
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Novo stojalo

Novo stojalo za deset vodoravno 
nameščenih čajnih mešanic, ki na točilnem 
pultu zavzame malo prostora. Rahel naklon 
nazaj gostom omogoča, da si lahko čaje na 
hitro ogledajo. Dve plošči iz akrilnega 
stekla higienično pokrijeta vse škatle. 
Steklo se lahko enostavno dvigne z eno 
roko, medtem ko jemljete čajno mrežico iz 
škatle. Barva lakiranega lesa Wenge je 
elegantna ter hkrati prefinjena in se zato 
poda v prav vsako okolje.
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Siva notranjost škatle 
z dodatno funkcijo

Doslej smo za naše Grand Pack embalaže 
uporabljali tanko plast aluminija, ki je 
izpolnjeval pomembno funkcijo zaščite 
čaja pred vlago in zadrževanja okusa v 
notranjosti. Zahvaljujoč inovativnemu 
črnilu in hrani varni prevleki s pregradno 
funkcijo smo lahko odstranili aluminij, 
hkrati pa ohranili visoko zaščito izdelka. 
Škatla je narejena iz 100% papirja s 
certifikatom FSC in jo je mogoče v celoti 
reciklirati. S tem korakom smo izboljšali 
trajnost našega izdelka. Filtrski material 
Grand Pack embalaže je izdelan iz istega 
papirnatega materiala.
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Naš Darjeeling je označen 
z EU znakom Zaščitena 

geografska označba.

To potrjuje, da čaj izvira iz mesta 
Darjeeling v severni Indiji in je bil 100% 
proizveden in predelan v mestu Darjeeling.
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Naša Grand Pack embalaža ima talent – za jezike.

Sedaj je naša Grand Pack embalaža večjezična. Poleg treh 
glavnih jezikov – nemščine, angleščine in ruščine – so bistvene 
informacije dodane še v španščini, romunščini, arabščini, 
kitajščini in kazahstanščini.
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Zmanjšana vsebina škatle  in manjše 
embalažne enote

Vsebina škatle vključuje 15 vrečk namesto 20. Poleg tega embalažna enota 
vsebuje zgolj 6 škatel namesto 10. Posledično ena embalažna enota 
zagotavlja 90 porcij namesto 200. S to nadgradnjo bodo naša naročila bolj 
prilagodljiva in vi lahko svojim gostom ves čas ponudite sveže izdelke.

por tions per box

15 20in
st

ea
d 

of

boxes per unit

6 10in
st
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d 

of
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Osemnajst navdušujočih različic z nekaj spremembami

Tri nove mešanice 
nadomestijo tri stare.

Lung Bai Cha nadomesti 
Gunpowder Zhu Cha. Ta 
tipični kitajski zeleni čaj z 
rahlim priokusom praženja 
zaokroži v sladek okus. Blag 
Rooibos Vanilla Toffee s 
svojo klasično kombinacijo 
vanilije in karamele 
nadomešča Strawberry 
Cream. Persicher Apfel, lahka 
sadna mešanica z okusom 
sladkih jabolk in vanilije, 
nadomesti Strawberry Flip.

1. 2.
Imena plantaž ne bodo 

več del imena čaja.

Na ta način ostanemo 
neodvisni od naravnih nihanj 
v kakovosti posameznih 
plantaž in lahko kupujemo 
samo tiste serije, ki ustrezajo 
našim standardom kakovosti. 
Assam Meleng postane Assam 
Malty Cup, medtem ko 
Darjeeling Castelton postane 
Darjeeling Summer Leaves. 
Čajne mešanice ostanejo 
nespremenjene.

Opisna imena čajev 
ponujajo večjo jasnost.

Staro ime Ginseng Valley ni 
razkrivalo, da gre za zeliščni 
čaj in to izredno
primeren kot spa čaj. Novo 
ime čaja Ginseng Herbal Bliss 
poudarja ti dve lastnosti.

3. 4.
Genmaicha Raisu in Classic 

Herbs razširita ponudbo.

Japonska posebnost Genmaicha 
Raisu združuje zeleni čaj Sencha 
s praženim rižem - nežnim, 
nenavadnim in osvežilnim 
čajem. Naša najljubša klasična 
zelišča združujejo koprivo, 
poprovo meto in žajbelj s cvetovi 
kamilice in cvetnimi listi 
modrega glavinca. Janež in 
komarček dopolnjujeta okus.
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OLD RELAUNCH

015 English Breakfast St. Andrews  ▷ G015 English Breakfast St. Andrews*

016 Assam Meleng ▶ G016 Assam Malty Cup

018 Darjeeling Castelton ▶ G018 Darjeeling Summer Leaves

032 Mountain Herbs ▷ G032 Mountain Herbs*

020 Royal Earl Grey ▷ G020 Royal Earl Grey*

021 Gunpowder Zhu Cha ▶ G021 Lung Bai Cha (new tea!)

022 Sencha Senpai ▷ G022 Sencha Senpai*

 + G035 Genmaicha Raisu (new tea!)

023 Jasmine Ting Yuan ▷ G023 Jasmine Ting Yuan* 

024 Grün Matinee ▷ G024 Grün Matinee*

033 Milk Oolong ▷ G033 Milk Oolong*

029 Red Fruit Flash ▷ G029 Red Fruit Flash*

026 Strawberry Flip ▶ G037 Persischer Apfel (new tea!)

027 Rooibush Strawberry Cream ▶ G036 Rooibos Vanilla Toffee (new tea!)

028 Ginseng Valley ▶ G028 Ginseng Herbal Bliss

030 Fancy Chamomile ▷ G030 Fancy Chamomile*

031 Smooth Mint ▷ G031 Smooth Mint*

+ G038 Classic Herbs (new tea!)

*The tea name does not change.
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HANSEATIC TEA EXPORT GMBH
Konsul-Smidt-Straße 8J
28217 Bremen
Germany

Phone +49.(0)421.6 964 770
Fax +49.(0)421.69 647 745
www.althaustea.de
info@althaustea.de




