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SPECTRUM



O ZNAČCE SPECTRUM

Spectrum je ruská značka tabáku, která se na trhu objevila již v roce 2015.
Od té doby bylo vytvořeno více než 40 příchutí a jejich počet neustále roste.
Chuť tabáku je rozmanitá a jedinečná a tato značka je vhodná jak pro
začátečníky, tak pro profesionály, kteří ocení kvalitu.  Při výrobě se používají
pouze certifikované suroviny té nejvyšší kvality, včetně tabákového listu
Burley, ze kterého se Spectrum vyrábí. Značka Spectrum je v Rusku velice
populárnípopulární a pravidelně se účastní různých tabákových veletrhů. 

Filozofií firmy je nabídnout zákazníkům co nejvíce příchutí a pokrýt tak co
nejširší spektrum. Každá chuť by ale především měla být jedinečná a věrná. 
S příchutěmi se dá dobře pracovat, takže záleží jen na Vaši fantazii, jakou 
kombinaci si namícháte a jaké chuti docílíte.

Spectrum se vyrábí ve dvou řadách, a to CLASSIC a HARD.

CLASSIC je slabší řada tabáku, která obsahuje momentálně téměř čtyřicet 
příchutí. Slabší řada je vhodná pro začínající kuřáky, pro ty, kteří nemají ještě 
s tmavým tabákem moc zkušeností anebo dýmkaře, kteří preferují chuťově 
plné, avšak silnější dýmky.

HARD je silnější řada tabáku, kterou momentálně tvoří sedmnáct příchutí. 
Má vyšší obsah niMá vyšší obsah nikotinu, a proto je vhodná pro milovníky silnějších dýmek, 
buzz efektu a výrazné chuti.

ŘADY SPECTRUM



100g

Spectrum se vyrábí ve dvou řadách – Classic a Hard, které je dostupné v balení:

 

Klasické a praktické 100g balení v
hezkém papírovém obalu. 

V řadě CLASSIC jsme pro Vás 
vybrali následující příchutě:

American Peech
Bang Bannanna
Brazilian Tee
Granny Appl
Forest Mix
Citruz Mix

JacJack-o’-Lantern
Purple Zoda
Epic Myata
Sour Cranbarry
Energy Storm
Cooky+Milc
Blue Berrie

V řadě HARD jsme pro Vás vybrali 
následující příchutě: 

Morning Mng
Agava Cuctus
Jungle Mix
Granad
Golden Kivi
Nutter

Ice fruit GymIce fruit Gym
Caribbean Rom
Blue Gym
Fire Win

Energy Storm
Cooky+Milc
Blue Berrie

ŘADY SPECTRUM

BALENÍ



American Peech
Šťavnatá a sladká broskev - jedna z nejoblíbenějších příchutí od Spectrum.

Bang Bannanna
Exotická chuť zralého banánu. Uchvátí Vás svou intenzivní vůní. 

Brazilian Tee
Svěží příchuť čaje s limetkou. Něco takového jste ještě neměli!

Granny ApplGranny Appl
Kyselé zelené jablko ideální pro milovníky Granny Smith.

Forest Mix
Sladká směs lesních plodů, kde ucítíte lesní jahody, které mají sladkou
a nezaměnitelnou chuť.

Citruz Mix
Citrusový mix, který nabudí Vaše smysly. Sladký a zároveň kyselý. 

JacJack-o’-Lantern
Příchuť dýně vhodná nejen na Halloween.

Purple Zoda
Hroznová limonáda, která připomíná červenou Vineu. Chybí jen bublinky!

Epic Myata
Epická máta vhodná do všech Vašich mixů.

Sour Cranbarry
Chuť kyselé a zároveň lehce trpChuť kyselé a zároveň lehce trpké brusinky.

Energy Storm
Oblíbená příchuť energy drinku. Pozor, nemíchat s vodkou :)

Cooky+Milc
Sladké a krémové čokoládové sušenky s mlékem. Téměř jako Oreo.

Blue Berrie
Oblíbená a klasická borůvka, která je chuťově vyvážená.

CLASSIC LINE

PŘÍCHUTĚ A JEJICH POPIS



Morning Mng
Ovesná kaše s mangem? Lehká a sladká snídaně, kterou si můžete vychutnat v dýmce. 
Sladké a mladé mango které v příchuti dominuje Vás překvapí svou přirozeností.

Agava Cuctus
Jedinečná, osvěžující a specifická chuť kaktusu, která je tak oblíbená. Skvělá samotná 
anebo v kombinaci s citrusy či lesním ovocem. 
Jungle MixJungle Mix

Kombinace toho nejlepšího exotického ovoce. Zralý ananas, banán v kombinaci s citrusy 
musíte vyzkoušet!

Granad
Sladkokyselá chuť ušlechtilého granátového jablka. 

Golden Kivi
Kyselé a sladké kiwi potěší milovníky exotických chutí. Skvěle se hodí např. s citrusy 
anebo lesními plodanebo lesními plody.   

Nutter
Směs pražených oříšků s čokoládovou dochutí. Ideální na chladné večery. 

Ice fruit Gym
Ledová ovocná žvýkačka. Kombinace sladkého ovoce a máty. Klasická příchuť, která 
patří mezi ty nejoblíbenější. 

Caribbean Rom
KKořeněnou a sladkou chuť karibského rumu si vychutnáte samotnou anebo v kombinace 
se sladkým ovocem. 

Blue Gym
Jasná chuť svěžího eukalyptu se hodí do každého Vašeho mixu. 

Fire Win
Kořeněná a výrazná chuť červeného vína je odvážnou příchutí pro ty, kteří dokonale ovládají 
umění mixologie. Pikantní a zároveň sladká.

Energy Energy Storm
Oblíbená příchuť energy drinku. Pozor, nemíchat s vodkou :)

Cooky+Milc
Sladké a krémové čokoládové sušenky s mlékem. Téměř jako Oreo.

Blue Berrie
Oblíbená a klasická borůvka, která je chuťově vyvážená.

HARD LINE

PŘÍCHUTĚ A JEJICH POPIS



www.re-solution.cz

CENÍK

Resolution Tobacco s.r.o.

+420 774 533 129
sales@re-solution.cz

@spectrum.cz

KONTAKT

CENÍK

Množství <20 >20

5% 10% 15%

>50 >500

-

700,- 665,-

550,- 521,- 492,-

630,- 595,-

579,-

Sleva

Cena s DPH

Cena bez DPH


