
 S perfektnými pohármi
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Poháre Lunasol z krištáľového skla META Glass® predstavujú kombináciu tradičného 
sklárskeho remesla a kreatívneho dizajnu. Vidieť to najmä pri prvých troch 

pohárových kolekciách, ktoré sú vyrobené ručne. Za nimi nezaostáva
ani našich ostatných 11 strojovo zhotovených kolekcií.  

Na konci tejto brožúry nájdete rôzne štartovacie sety, 
ideálne ako základná výbava do domácnosti. 

Široká ponuka tvarov a druhov pohárov robí z týchto produktov 
ideálnych sprievodcov pre všetky potreby nápojovej obsluhy.

Nespočetné možnosti s pohármi 
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Green Wave
- Fúkané -

Ústami fúkané poháre, ktoré boli vyvinuté v spolupráci 
s top someliérmi. Každý zo štyroch produktov

je navrhnutý presne pre potreby vína.

Odhaľuje ideálnu plnosť
a intenzitu vôní

Universal Glas
Pohár na biele víno

Univerzálny tvar kalicha – vhodný
aj pre ľahšie červené vína

Optimálne pre vína
s plnou chuťou

Bordeaux
Pohár na červené víno 

Sparkle
Pohár na šampanské

Poháre Green Wave majú tvar kalicha na mieru pre najlepší možný gurmánsky pôžitok pri pití. 
Jedinečné dno kalicha sa stará o prvotriedne okysličenie a uvoľnenie všetkých chuťových zložiek a arómy vína.

Keď sa pohár mierne nakloní, víno sa vyplaví v dokonalej vlne, presne ako voda v mori.

New World
Pohár na červené víno 
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Vynikajúca prietočnosť

Vynikajúci pohár

Pre ťažké vína – dokonalé
uvoľnenie vôní

Výborná prietočnosť pri vínach 
s vyšším obsahom alkoholu

Na stenách zanecháva 
prekrásne slzy

Tvar kalicha umožňuje rýchle 
uvoľnenie aromatických látok

Dno kalicha je ideálne
pre staršie vína

Vynikajúca prietočnosť na stenách

Ideálny kalich na perfektné
zvýraznenie arómy

Bublinky šumivého vína
sú koncentrované v strede kalicha

Vynikajúca prietočnosť 
pozdĺž steny pohára
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Bordeaux
Pohár na červené víno

Art.Nr. 322631  Art.Nr. 322632    

235 mm 110 mm530 ml 235 mm 110 mm765 ml

Universal Glas
Pohár na biele víno 

Art.Nr. 322630 

235 mm 90 mm400 ml

Sparkle
Pohár na šampanské           

Art.Nr. 322633 

235 mm 66 mm220 ml

Green Wave

New World
Pohár na červené víno
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Flow
- Fúkané -

Ručne vyrábané poháre podľa starej tradície. 
Tvarované sklármi, s know-how prenášaným z generácie na generáciu.

Horúce sklo je magické. Tekuté ako med.
Sklár má len niekoľko málo sekúnd

na jeho formovanie.    

Preto si naberie najskôr masu na sklársku fajku, vyfúka 
jedinečný tvar kalicha, pričom robí krúživé pohyby. 

Každý pohyb je jedinečný a pripomína tanec. 
Výsledok je dokonalé dielo ľudských rúk 

– unikátny pohár na stopke Flow.
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Pohár na biele víno Pohár na biele víno Pohár na červené víno 

Art.Nr. 321700 Art.Nr. 321701 Art.Nr. 321702

255 mm 75 mm280 ml 270 mm 88 mm450 ml 285 mm 100 mm650 ml

Pohár na šampanské 

Art.Nr. 321703

258 mm 72 mm300 ml

Flow
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21st Century
Ručne maľované poháre v zlatej a platinovej farbe sa stanú skvostom vášho 

prestretého stola. Pôsobia luxusne a exkluzívne, aj keď ich dizajn je nenápadný. 
Vyniknú v nich tak alkoholické, ako aj nealkoholické nápoje. 

Sú ideálne na slávnostné príležitosti.
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21st Century

Pohár s pruhom v zlatej farbe Pohár s troma pruhmi v zlatej farbe

Pohár s troma pruhmi v platinovej farbePohár s pruhom v platinovej farbe

Art.Nr. 322193

98 mm 89 mm440 ml

Art.Nr. 322197

98 mm 89 mm440 ml

Art.Nr. 322194

98 mm 89 mm440 ml

Art.Nr. 322196

98 mm 89 mm440 ml
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Všetky poháre sa vyrábajú tradičným dvojetapovým výrobným procesom. 
Najskôr sa vyfúka kalich, a potom sa zahorúca nalepí stopka.

Výnimku tvoria len poháre kolekcie 21st Century a Century
 vyrábané prelomovou technológiou „ťahanej stopky“. 

Pri tomto výrobnom procese sa celá sklenená masa 
naleje do formy, z ktorej vznikne celosklenený produkt. 
Výhodou tejto technológie je vyššia pevnosť výrobku.

Perfektná strojová produkcia 

Poháre
Vyrobené v sklárskej hute pôvodom z roku 1892. 

Poznačené tradíciou, dlhoročnými skúsenosťami a vášňou k remeslu.
Potešia gastronómov aj každého fajnšmekra.
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Všetky poháre sú štandardne neciachované. 
Uvedený objem je nameraný až k okraju.
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Vysokokvalitné krištáľové sklo je vyrobené bez olova. Predstavuje zmes oxidu drahých 
kovov s prekrásnymi farbami a veľkolepým cvengom.

Počas výroby sa dodržiavajú vysoké ekologické štandardy, vďaka ktorým je chránené naše 
životné prostredie, a tým aj človek. Z tohto dôvodu sklo neobsahuje žiadne olovo.

Zároveň je kvalita vyrobených pohárov obzvlášť vysoká. Poháre ostávajú aj po 1 500 
mycích cykloch v umývačke riadu bezchybne čisté.

Okraj pohára sa opracúva laserom, vďaka čomu je okraj pevnejší, čo vylepšuje
jeho znamenité vlastnosti na využitie v oblasti gastronómie.

META Glass®
     Všetky poháre značky Lunasol sú vyrobené z krištáľového skla META Glass®. 
 META Glass® je registrovaná ochranná známka spoločnosti                                      
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Laserové rezanie Bezolovnaté
Vysokokvalitné krištáľové sklo

Intenzívny
buket vína 
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Diamantový tvar, elegantný moderný dizajn - tieto
vlastnosti charakterizujú poháre kolekcie 21st Century. 

Vďaka vysokokvalitnému výrobnému procesu majú výnimočne 
tenké steny, ktoré si však uchovávajú svoju pevnosť.

 Tomu napomáha aj starostlivo navrhnutý geometrický tvar kalicha.

21st Century
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Pohár na biele víno Pohár na červené víno Pohár na červené víno Pohár na šampanské

Art.Nr. 322160 Art.Nr. 322182 Art.Nr. 322183 Art.Nr. 322184

225 mm 81 mm400 ml 240 mm 95 mm650 ml 250 mm 101 mm810 ml 245 mm 70 mm250 ml

Pohár tumbler Longdrink

Art.Nr. 322192 Art.Nr. 322195

98 mm 86 mm440 ml 119 mm 89 mm515 ml

21st Century
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Poháre z kolekcie Optima Line majú kalich vyzdobený pozdĺžnymi drážkami. 
Tým sa opticky zľahka mení tvar, čo robí pohár ešte zaujímavejším. 

V tejto edícii sme vyrobili poháre so stopkou, ako aj pohár longdrink tumbler.

Optima Line
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Pohár na biele víno Pohár na červené víno Pohár na červené víno 

Art.Nr. 322675 Art.Nr. 322676 Art.Nr. 322677

211 mm 88 mm430 ml 233 mm 96 mm570 ml 244 mm 99 mm660 ml

Longdrink

Art.Nr. 322678

144 mm 79 mm490 ml

Optima Line
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Poháre Optima majú zaokrúhlené telo, v ktorom sa môže každý nápoj dokonale rozvinúť. 
Inšpirujú vás aj jemný dizajn a tenké stopky.

Optima
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Pohár na biele víno Pohár na červené víno Pohár na červené víno 

Art.Nr. 322670 Art.Nr. 322671 Art.Nr. 322672

211 mm 88 mm430 ml 233 mm 96 mm570 ml 244 mm 98 mm660 ml

Pohár tumbler Longdrink

Art.Nr. 321808 Art.Nr. 321807

90 mm 79 mm300 ml 144 mm 79 mm500 ml

Pohár na šampanské

Art.Nr. 321803

252 mm 66 mm210 ml

Optima
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21st Century Color
Poháre 21st Century Colour obohatia váš stôl. Nielen svojimi rôznymi 

farbami, ale aj širokou škálou ich využitia sa perfektne hodia
na servírovanie osviežujúcich letných nápojov či dezertov.
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Longdrink modrý 

Art.Nr. 322650

119 mm 89 mm515 ml

Longdrink béžový 

Art.Nr. 322654

119 mm 89 mm515 ml

Longdrink zelený 

Art.Nr. 322651

119 mm 89 mm515 ml

Longdrink sivý 

Art.Nr. 322655

119 mm 89 mm515 ml

Longdrink žltý 

Art.Nr. 322652

119 mm 89 mm515 ml

Longdrink ružový 

Art.Nr. 322653

119 mm 89 mm515 ml

21st Century Color



Poháre z kolekcie Crystal s tradične zaokrúhleným tvarom si jednoducho zamilujete. 
Sú vyrábané ako rozličné poháre na víno a tumblery, preto sa hodia na servírovanie 

vína, drinkov, limonád či minerálky.

Crystal
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Pohár na biele víno Pohár na biele víno Pohár na červené víno 

Art.Nr. 321800 Art.Nr. 321801 Art.Nr. 321802

215 mm 77 mm340 ml 225 mm 83 mm450 ml 240 mm 88 mm570 ml

Pohár tumbler

Art.Nr. 321804

100 mm 79 mm330 ml

Pohár tumbler Longdrink

Art.Nr. 321808 Art.Nr. 321807

90 mm 79 mm300 ml 144 mm 79 mm500 ml

Pohár na šampanské

Art.Nr. 321803

252 mm 66 mm210 ml

Crystal
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Poháre Benu sa vyznačujú vyššími stenami, čo vytvára pri pití jedinečný dojem. 
Táto kolekcia obsahuje malý tumbler a pohár na vodu na stopke.

Benu
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Pohár na biele víno Pohár na červené víno Pohár na červené víno 

Pohár tumbler

Pohár na šampanské

Art.Nr. 322060 Art.Nr. 322061 Art.Nr. 322140

Art.Nr. 322105

Art.Nr. 322141

221 mm 88 mm530 ml 232 mm 93 mm650 ml 257 mm 109 mm850 ml

95 mm 84 mm350 ml

228 mm 70 mm205 ml

Pohár na vodu 

Art.Nr. 322142

150 mm 79 mm310 ml

Benu
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Century je hybridná kolekcia 21st Century pre poháre na stopke, 
rozšírená o tumbler poháre s masívnym dnom, ktorých tvar pripomína 

tiež diamant, čím sú ideálne na servírovanie aperitívov a limonády.

Century
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Pohár na červené víno Pohár na červené víno Pohár na šampanské

Art.Nr. 322181 Art.Nr. 322183 Art.Nr. 322184

240 mm 88 mm520 ml 250 mm 101 mm810 ml 245 mm 70 mm250 ml

Pohár na biele víno 

Art.Nr. 322180

225 mm 81 mm400 ml

Pohár tumbler Longdrink

Art.Nr. 322190 Art.Nr. 322191

98 mm 84 mm350 ml 140 mm 84 mm500 ml

Century
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S dizajnom pohárov Anno s okrúhlym tvarom a tenkými 
stenami prinesiete na váš stôl závan čerstvého vzduchu. 

Popri pohároch na stopke sa vám istotne zapáčia
aj oba tumblery s jedinečnou štruktúrou na dne pohára.

Anno
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Pohár na biele víno Pohár na červené víno Pohár na červené víno Pohár na šampanské

Art.Nr. 322100 Art.Nr. 322101 Art.Nr. 322140 Art.Nr. 322141

184 mm 79 mm310 ml 207 mm 89 mm450 ml 257 mm 109 mm850 ml

Pohár na vodu Pohár tumbler Longdrink

Art.Nr. 322142 Art.Nr. 322143 Art.Nr. 322144

150 mm 79 mm310 ml 87 mm 80 mm300 ml 140 mm 67 mm350 ml

228 mm 70 mm205 ml

Anno
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Vstupná pohárová kolekcia v našej ponuke. Poháre majú robustné steny,
masívny dizajn a perfektný pomer ceny a kvality.

Basic
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Pohár na biele víno

Art.Nr. 322020

197 mm 73 mm280 ml

Pohár na červené víno

Art.Nr. 322021

207 mm 78 mm380 ml

Longdrink

Art.Nr. 321037

158 mm 62 mm330 ml

Pohár tumbler

Art.Nr. 321033

95 mm 78 mm280 ml

Basic
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Double Wall Glass
Poháre s dvojitými stenami patria k dizajnovému trendu posledných rokov. 
Sú ideálne na studené a teplé jedlá a nápoje. Vďaka vrstve vzduchu medzi 

stenami pohára si zachovajú bufetové pokrmy a horúce nápoje,
dezerty aj polievky tú správnu servírovaciu teplotu.
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Double Wall Glass

Pohár na espresso Pohár na cappuccino Pohár na cafe latte 

Art.Nr. 321236 Art.Nr. 321235 Art.Nr. 321237

60 mm 57 mm70 ml 80 mm 75 mm190 ml 93 mm 87 mm250 ml

Pohár na latte macchiato

Art.Nr. 321230

142 mm 75 mm330 ml

Šálka na čaj

Art.Nr. 321232

113 mm 85 mm300 ml



Univers
Svojím tvarom predstavujú poháre Univers

univerzálny doplnok ku všetkým kolekciám pohárov.
V ponuke nájdete pohár na sekt, vodu, nápoje, pivo, whisky či likér.



Pohár na vodu

Art.Nr. 322142

150 mm 79 mm310 ml

Pohár na šampanské

Art.Nr. 322141

228 mm 70 mm205 ml

Art.Nr. 322140

257 mm 109 mm850 ml

Pohár na červené víno

Pohár na whiskey Pohár na likér

Art.Nr. 321971 Art.Nr. 321970

96 mm 81 mm240 ml 85 mm 45 mm50 ml

Pohár na pivo

Art.Nr. 321974

148 mm 78 mm300 ml

Art.Nr. 321973

175 mm 96 mm500 ml

Pohár na pivo

Univers
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Kreativita profesionálov
vo vašich rukách

Nechajte sa inšpirovať a uniesť pohármi Lunasol k jedinečným
kreáciám. Fantázii sa medze nekladú. Poháre sú ideálne
na akékoľvek použitie – na vodu a drinky, servírovanie

dezertov, lahodných smoothies až po predjedlá.
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21st Century

Optima Line

OptimaCrystal

Benu Century

21st Century Color

Anno

Basic Double Wall Glass

Kreativita profesionálov vo vašich rukách

Každý pohár Lunasol je niečím výnimočný a vnukne 
novú inšpiráciu, čo zaujímavé v ňom servírovať.
Už len voda bude v týchto štýlových pohároch
chutiť lepšie. Vyberte si, ktorý tvar a dizajn najviac 
lahodí vášmu oku a vyjadruje váš životný štýl.  
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Štartovacie sety
S našimi štartovacími setmi získate všetko,

čo potrebujete k servírovaniu rozličných nápojov.
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Premium Glas Crystal

Optima Line

Art.Nr. 321809

21st  Century

Optima

Art.Nr. 322165Art.Nr. 322042

6ｘPohár na červené víno 650 ml
6ｘPohár na biele víno 380 ml

6ｘLongdrink 500 ml

6ｘPohár na červené víno 650 ml
6ｘPohár na biele víno 400 ml

6ｘLongdrink 500 ml

6ｘPohár na červené víno 570 ml
6ｘPohár na biele víno 340 ml

6ｘPohár na šampanské 210 ml

Benu Basic Premium

Štartovacie sety

Art.Nr. 322683

6ｘPohár na červené víno 660 ml
6ｘPohár na biele víno 430 ml

6ｘLongdrink 500 ml

Art.Nr. 322689

6ｘPohár na červené víno 660 ml
6ｘPohár na biele víno 430 ml

6ｘLongdrink 490 ml



Vytvorte si s pohármi                           nezabudnuteľné chvíle.

Garantujeme dobré a bezpečné balenie pohárov.





www.solaswiss.com


