
 
herbata wyjątkowych miejsc…



Z angielskiego „to veer” oznacza zmianę kierunku.

Veertea to zmiana w nowoczesnym hotelarstwie w zakresie serwowanej herbaty.

Produkt dedykowany wyłącznie hotelarzom, z myślą o ich gościach.

Nowoczesny, innowacyjny, celujący idealnie w potrzeby hotelarstwa.

Produkt, który cieszy gości smakiem, zaskakuje i czaruje nową odsłoną!
 

Veertea – skąd nazwa?



Veertea to polska marka herbaty śniadaniowej z segmentu HoReCa. Nie 
pojawia się w sprzedaży detalicznej, co ma ogromne znaczenie dla 
kierowników gastronomii, wyróżnia ofertę hotelu, oraz jest symbolem 
wyjątkowej dbałości o satysfakcję gości.

 



o Każda herbatka zamknięta jest w papier z metalizą
o Zapewnia to maksymalną barierowość i pozwala zachować idealną 

świeżość herbaty
o Saszetka wykonana jest z papieru filtracyjnego z włókna Abaka (włókno z 

bananowca manilskiego)
o Jest naturalny oraz posiada wszelkie atesty jakościowe 
o Łączenie przywieszki z torebką odbywa się poprzez wiązanie 

bawełnianego sznurka (bez kleju oraz metalowych spinaczy).  

Jeśli chodzi o JAKOŚĆ – nie uznajemy kompromisu!

o Pracujemy na naturalnych naparach owocowych
      polskich ziołach
o Nie mamy czarnych herbat, które „udają” napary 

owocowe



Linia klasyczna Veertea w 10 odsłonach:

Luxurious Breakfast Black Tea (czarna herbata)
Magnetic Earl Grey (earl grey)
Passionate Green Tea (zielona)
Sensational Green Tea with fruits (zielona z owocami)
Energetic Citrus Tea (cytrusowa)
Loving Cranberry & Raspberry (malina z żurawiną)
Sunny Camomile Tea (rumianek)
Harmonious Mint Tea (mięta)
Relaxing Herbal Tea (bukiet ziół)
Amazing Forest Fruits (owoce leśne)
 

Nasze smaki opracowane zostały na podstawie badań prowadzonych wśród 
hotelarzy oraz ich gości:



LINIA SPA Veertea: 
BE FIT (pu erh z cytryną)
BE YOUNG  (biała z płatkami róży)
BE ACTIVE (yerba mate z grapefruitem)

selekcja 3 smaków, które 
uświetnią zabiegi SPA.

Umilą gościom oczekiwanie na 
zabieg, lub pozwolą się 
zrelaksować w czasie jego 
trwania. 

Linia SPA

*przełam lody! 



 
Kompleksowa obsługa kluczem do sukcesu!



 Miejsca dla nas

❑ Bufet śniadaniowy
❑ Pokój hotelowy
❑ SPA
❑ Przerwy kawowe
❑ Konferencje
❑ Centra szkoleniowe 
❑ Restauracje - > Pallavi

Bądź kreatywny  i proponuj 
rozwiązania!



Oferujemy też najszerszy wachlarz drewnianych prezenterów, aby dopasować się 
do każdego wnętrza oraz potrzeb.



SMACZNEGO!


