
Příloha č. 1 

kofola original 

 

Kofola patří už přes čtyři desetiletí k nejznámějším a současně 

nejoblíbenějším tuzemským nealkoholickým nápojům. Jejím 

základem je speciální sirup KOFO vyráběný podle originální 

receptury. Sirup je složený ze 14 látek přírodního charakteru, které 

dávají tomuto nápoji nezaměnitelnou osvěžující chuť a charakteristické aroma. Na rozdíl od 

klasických kolových nápojů má Kofola téměř o třetinu nižší obsah cukru a až o polovinu 

méně kofeinu. 

 

kofola citrus 

 

Vznikla splynutím Kofoly Original a šťávy z citrusových plodů. 

V Kofole Citrus jsou přítomné všechny tradiční ingredience 

Kofoly obsažené v originálním sirupu Kofo, doplněné o substance 

obsažené v citrusech. Výsledkem je svěží, výrazná vůně a jemná, 

překvapující chuť. 

 

kofola BEZ cukru 

 

Alternativa pro spotřebitele, kteří preferují colové nápoje BEZ 

CUKRU. Je využito sladidel a cesulfam, aspartam a sukraloza. Na 

rozdíl od běžných kolových nápojů neobsahuje kyselinu 

fosforečnou. 

 

točená kofola 

Točená Kofola je nejoblíbenější nápoj letních měsíců.                               

Je to ta nejčerstvější a nejkvalitnější forma nápoje, která dá plně 

vyniknout osvěžující a jedinečné chuti Kofoly. 

 



Rajec 

 

Nízkomineralizovaná pramenitá voda Rajec, pramenící uprostřed 

panenské přírody Rajecké doliny v části Malé Fatry, obsahuje jen 

326 miligramů minerálů v jednom litru, a proto je vhodná jako 

základ pitného režimu každého člověka. Vychutnat si ji můžete 

sycenou, jemně sycenou a nesycenou. Novinkou je nesycená verze obohacená o bylinný 

extrakt z mateřídoušky nebo meduňky. 

 

Řada Jupí 

 

Nová řada ovocných neperlivých nápojů Jupí bez umělých 

barviv, bez umělých aromat, ve formátech 0,5 l a 1,75 l. Vyrábí 

se ve třech kategoriích: Ovocné (pomeranč, ananas, černý rybíz, 

multivitamin, multivitamin red), Ice tea (citrón, broskev, zelený 

čaj & liči) a Freeze (citrus mix & máta, jablko & máta). 

 

Jupík 

 

Dětský nápoj, Balení: 0,33 l PET  

Příchutě: pomeranč, jahoda, cherry cola, multivitamin  

Hlavní komunikační slogan: Jupík…jako ty!  

 Datum trvanlivost: 7 měsíců  

Je dětský nápoj s 20 % podílem ovocné složky, v atraktivním obalu a ve čtyřech 

oblíbených chutích, nápoj bez umělých barviv a náhradních sladidel, je vhodný kdykoliv a 

kdekoliv na něj dítě dostane chuť, má láhev, která dětem dobře padne do ruky. 

 

Jupík aqua 

 

Dětský nápoj, Balení: 0,5 l PET  

Příchutě: citrón, jahoda, jablko  

Hlavní komunikační slogan: Jupík…jako ty!  

Datum trvanlivosti: 9 měsíců  



Je nesycená voda pro děti obohacená o ovocnou šťávu v oblíbených příchutích Citrón, Jahoda 

a Jablko. Je to dětská voda bez umělých barviv a umělých sladidel, se sportovním uzávěrem 

s membránou, která zamezuje nechtěnému vylití nápoje, má pouze 15 kcal/100ml. 

 

Jupík shake 

 

Dětský nápoj, Balení: 0,33 l PET  

Příchutě: malina s příchutí smetany, višeň s příchutí čokolády  

Hlavní komunikační slogan: Jupík…jako ty!  

Datum trvanlivosti: 9 měsíců  

Je extra hustý ovocný nápoj pro děti s 30 % podílem ovocné složky a vitamínem C, bez 

umělých barviv a sladidel, nápoj přinášející požitek lahodného dezertu, uhasí žízeň a zažene 

malý hlad, nápoj vhodnější pro zimní měsíce, avšak dobře vychlazený si jej děti mohou 

vychutnat jako skvělé osvěžení i v létě.  

 

Capri-Sonne 

 

Dětský nápoj, Balení: 200 ml sáček  

Příchutě: Berry Cooler, Mystic Dragon, jablko, multivitamin, 

pomeranč  

Minimální trvanlivost: 14 měsíců  

 

Je baleno v charakteristickém neprůsvitném sáčku, který udržuje nápoj čerstvý a svěží, 

neobsahuje konzervanty ani umělá barviva, je ideálním doplňkem školní svačiny nebo 

nápojem na cesty.  

 

Chito tonic 

 

Tradiční značka toniku, známá již od roku 1969. V roce 2010 

uvedena na trh s novou etiketou respektující náročné požadavky 

současné gastronomie.  

 

 

 



RC Cola 

RC Cola je pravá americká cola s charakteristickou výraznou chutí 

a jemnějším sycením, vyráběná od roku 1905.  

Číslo 3 na světovém trhu kolových nápojů se prodává ve variantě 

full flavour i light. Light verze neobsahuje cukr a má pouze 0,24 

kalorií ve 100 ml. 

 

Snipp 

Prémiová řada ovocných džusů, nektarů a nápojů  

Balení: 0,2 l SKLO  

Minimální trvanlivost: 9 měsíců 

Příchutě: ovocné džusy – pomeranč, ananas, jablko, grapefruit, 

ovocné nektary – černý rybíz, jahoda, banán, multivitamín, hruška,  

ovocné nápoje – broskev, jahoda  

Je produkt s obsahem ovocné šťávy od 25 – 100 %, produkt bez chemické konzervace, má 

design lahve s prémiovou etiketou a obal typu sklo – umožňuje vysokou kvalitu produktu, 

aniž by došlo k znehodnocení přirozené chuti ovoce, k dostání je široká řada příchutí, 

celoročně podporován formou POS, POP, dále formou spotřebitelských akcí na konečného 

zákazníka (např. HOT DRINKS). 

 

Top Topic Originál 

 

Historie značky: Značka Top Topic byla uvedena na trh v roce 

1987. V rámci portfolia skupiny Kofola došlo ke změně designu v 

roce 2000. V dubnu roku 2009 bylo portfolio rozšířeno o 3 

nesycené varianty s přidanými funkčními extrakty. V roce 2010 

byly v segmentu on - trade uvedeny nové formáty 0,33 l PET s extrakty ženšenu a 

konopného květu.  

Balení: 2 l PET, 0,5 l PET  

Minimální trvanlivost: 9 měsíců pro 0,5 l PET, 6 měsíců pro 2 l PET  

Je jemně perlivý hroznový nápoj na přírodní bázi s obsahem 7,5 % hroznové šťávy. 

 

 

 



Top Topic s Extrakty 

Historie značky: Značka Top Topic byla uvedena na trh v roce 

1987. V rámci portfolia společnosti Kofola došlo ke změně 

designu v roce 2000. V dubnu roku 2009 bylo portfolio rozšířeno o 

3 nesycené varianty s přidanými funkčními extrakty. V roce 2010 

byly v segmentu on - trade uvedeny nové formáty 0,33 l PET s extrakty ženšenu a 

konopného květu.  

  

Balení: 0,5l PET, 0,33l PET, Minimální trvanlivost: 9 měsíců  

Je nesycený unikátní trendy nápoj na bázi hroznové šťávy (20 %) a s funkčními benefity 

extraktů (100 mg/l), v chuti nesrovnatelný s konkurencí – první svého druhu na trhu  

Příchutě: EGO s extraktem ženšenu, MIND s extraktem bílého čaje, FREEDOM s extraktem 

konopného květu (neobsahuje THC složky). 

Extrakty:  

 Žen-šen – považován za kořen života, obnovuje energii, životní rovnováhu a příznivě 

působí na mužské zdraví, používá se jako afrodisiakum, ve spojení s hroznem probudí 

vaše ego (obsažen v Top Topic EGO)  

 Bílý čaj – je považován za specialitu a čajovou delikatesu, bohatý na antioxidanty, 

které chrání tělo před volnými radikály, není vystaven oxidačnímu procesu, ve spojení 

s hroznem osvěží vaší mysl (obsažen v Top Topic MIND)  

 Konopný květ – chuť konopí je inspirace, zábava s novými myšlenkami a nápady, ve 

spojení s hroznem si vychutnáte absolutní svobodu (obsažen v Top Topic 

FREEDOM).  

VINEA-ovocný sycený nápoj 

 

Balení: 0,5 l PET Vinea bílá, 0,25 l sklo Vinea bílá  

Minimální trvanlivost: 12 měsíců  

Hlavní komunikační slogan: Znamení krásy  

Historie značky: První výroba proběhla v roce 1974 ve společnosti Vitis Pezinok.V roce 

2008 koupila značku Vinea společnost Kofola a.s. a od roku 2009 byla začleněna do 



portfolia společnosti. Od roku 2009 probíhá distribuce na Slovensku, od roku 2010 také v 

České republice a to ve formátech 0,25 l sklo a 0,5 l PET.  

Je osvěžující nealkoholický sycený nápoj, vyrobený z přírodní suroviny bílého hrozna, je 

zelený klenot jiskřivého vzhledu, lahodné chuti a příjemné osvěžující vůně, obsahuje 

vylisovanou hroznovou šťávu (nejméně 10 %), vysoký podíl ovocných cukrů, organických 

kyselin, minerálních látek a celé řady vitamínů B. 

 

NESCAFÉ Xpress 

Ledová káva  

Balení: 250 ml plech  

Příchutě: Cappuccino White, Black Roast, Latte Macchiato, Café 

Vanilla, Choco Latte  

Minimální trvanlivost: 18 měsíců  

Má skvělou chuť, je nejoblíbenější značkou kávy na světě, která je preferovaná i českými 

spotřebiteli, je to káva vyrobena z nejkvalitnějších zrn a přísad – „Nescafé quality“, výborně 

osvěží a povzbudí kdykoliv a kdekoliv, produkt v praktickém balení, k dostání v pěti 

oblíbených příchutích.  

 

 

 

Citrocola 

 

Citrocola je tradiční česká značka, kterou znáte od 70-tých let minulého 

století. Je to oblíbený kolový nápoj, který se vyznačuje originální, 

osvěžující chutí s příchutí citronu. Je to díky její originální receptuře. 

Citrocola je jednoduše: tradiční chuť, kterou dobře znáte! 

 

 

 

 

 



Orangina 

  

Oblíbená značka známá po celém světě, jejíž kořeny pocházejí z 

Francie. Prémiový jemně sycený nápoj s dužinou a vysokým 

podílem ovocné složky. 

 Je vyráběna z pečlivě vybraných surovin bez použití 

konzervačních látek, umělých barviv, aromat a sladidel. Orangina Regular a Rouge.  

 

 

Pickwick Just Tea 

 

Balení: 0,5 l PET; 0,33 l PET  

Minimální trvanlivost: 9 měsíců. 

  

V roce 2010 byla uvedena na trh na základě spolupráce skupiny 

Kofola a společnosti Sara Lee, značka Pickwick Just Tea. Spojením zkušeností z trhu 

nealko nápojů a znalostí v rámci čajů vzniká nový směr pro segment Ready to Drink Tea. 

Receptury vznikly ve spolupráci laboratoře Kofola a.s. a laboratoří společnosti Sara Lee v 

Praze a ve Švýcarsku. Jedná se o nesycený nealkoholický nápoj.  

White tea & Jasmin – s extraktem bílého čaje a jasmínu  

Bílý čaj je považován za specialitu a čajovou delikatesu, je produkován pouze v Číně a na Srí 

Lance. Je bohatý na antioxidanty, které chrání tělo před volnými radikály. Jasmín dokresluje 

lahodnou a harmonizující chuť.  

Green tea & Lichee – s extraktem zeleného čaje a liči  

Zelený čaj je ideálním osvěžením při noční zábavě, v kombinaci s liči získává nápoj 

zajímavou a atraktivní chuť.  

 

Citronela 

 

Sycená limonáda s tradiční osvěžující chutí ve dvou příchutích 

citron a pomeranč. Citronela Lemonade a Citronela Orangade.  
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