


Prísne švajčiarske normy ako napríklad vysoká kvalita bez kompromisov, nadšenie  
pre detail, blízke vzťahy s distribútormi, vyberané maloobchodné prevádzky a reštaurá-
cie a rovnako aj spoľahlivosť sú tými hodnotami, ktorými sa riadia vlastníci značky Patrik 
J. Martin a Dr. Pablo Richard Schneider, keď vytvárajú úžasné zážitky pre milovníkov 
cigár.  Znalci cigár považujú Dominikánsku republiku za jednu z najlepších krajín pôvodu 
a výroby cigár na svete. Nie je preto náhoda, že švajčiarsky výrobca cigár Patrik J. Martin 
si vybral práve ju ako výbornú základňu na výrobu fantastických cigár. 

Desiatky rokov skúseností, láska k tabaku a nos na to, čo rozmaznaní milovníci cigár 
chcú robí zo značky Patoro synonymum luxusu a najlepšej chuti.  Patrik bol prvým  
ambasádorom značiek AVO a GRIFFIN´s v 90-tych rokoch vo Švajčiarsku a v roku 
2001 sa rozhodol, že svoju vášeň pre cigary rozšíri vytvorením vlastných zmesí. Patoro  
od Patrika j. Martina je pre skutočného milovníka darom, ktorému niet páru. Cigara, ktorej 
sa nič nevyrovná arómou, krásou či kvalitou. Iba kubánske tabakové semená, dominikán-
ske slnko a pôda Santiaga vytvárajú hodnotný základ pre každú jednu cigaru Patoro. 

Bohatá, výživná pôda v kombinácii s dokonalou znalosťou  pestovania tabaku so skúse-
nosťou dlhšou ako šesť generácií a takisto skúsené roky majstrovských Torcedores 
vytvárajú majstrovský kúsok medzi cigarami. Na krycie listy Patoro sme obzvlášť hrdí 
- sú veľmi jemné, z vyberaných nezameniteľných a výborných tabakových zmesí, ktoré 
možno dosiahnuť len z tabakových listov, ktoré sú tri až štyri roky staré, fermentované 
až štyrikrát.  Vzácne ručne balené cigary sú vyberané tak, aby zodpovedali ostatným  
v balení 10, 20 či 50 cigár, ktoré sú dodávané v cédrových škatuľkách. A nakoniec  
podpísané kontrolné kartičky zaručujú kvalitu, chuť a majstrovstvo cigár Patoro.

PATORO STORY



PATORO SERIE P JEROBOAM
Jej korenistá a bylinná chuť, sprevádzaná elegantnými medovými a zemitými tónmi,  
je charakteristická pre celú Sériu P značky Patoro. Tieto cigary ponúkajú bohatý a raf-
inovaný dym plný rozmanitých vlastností, a to všetko vďaka tabakovej vložke zrejúcej  
tri až štyri roky. Prvotná chuť je drevnatá až zemitá, po nej nasledujú delikátne trpko 
-sladké tóny a korenisté vedľajšie tóny. Dym tak nadobúda čoraz komplexnejší charak-
ter i plnú a bohatú chuť s nádychom rozkoše.

Typ Rozmer (inch) Rozmer (mm) Počet ks v krabici hmotnosť (g/cigaru)

Short Perfecto 5 x 50 130 x 20 20 14 g

Vložka: Dominikánska Republika
Viazací list: Dominikánska republika
Krycí list: Kamerun



Typ Rozmer (inch) Rozmer (mm) Počet ks v krabici hmotnosť (g/cigaru)

Robusto 5 x 50 130 x 20 20 15 g

PATORO SERIE P METHUSALEM
Jej korenistá a bylinná chuť, sprevádzaná elegantnými medovými a zemitými tónmi,  
je charakteristická pre celú Sériu P značky Patoro. Tieto cigary ponúkajú bohatý  
a rafinovaný dym plný rozmanitých vlastností, a to všetko vďaka tabakovej vložke 
zrejúcej tri až štyri roky. Prvotná chuť je drevnatá až zemitá, po nej nasledujú delikátne 
trpko-sladké tóny a korenisté vedľajšie tóny. Dym tak nadobúda čoraz komplexnejší 
charakter i plnú a bohatú chuť s nádychom rozkoše.

Vložka: Dominikánska Republika
Viazací list: Dominikánska republika
Krycí list: Kamerun



PATORO BRASIL
Najnovší majstrovský výtvor z dielne spoločnosti Patoro bol pomenovaný po kry-
com liste Cubra. Tabak Cubra je hybridom kubánskych a brazílskych tabakových 
semien, ktorého kultivácii sa skúsení tabaqueros venujú s výnimočným pôžitkom 
a starostlivosťou. Táto elegantná a exotická cigara prinesie každému cigarovému 
fajnšmekrovi jedinečný fajčiarsky zážitok!

Typ Rozmer (inch) Rozmer (mm) Počet ks v krabici hmotnosť (g/cigaru)

Gordito 4 x 58 100 x 23 20 13 g

Vložka: Dominikánska Republika
Viazací list: Dominikánska republika
Krycí list: Brazília



PATORO GRAND ANEJO RESERVA
Cigary Gran Añejo, ručne šúľané profesionálmi, majú skvelý ťah a uvoľňujú tú  
najpríjemnejšiu a najbohatšiu arómu. Majú jemnú chuť, viacero vrstiev a bohatú chuť. 
Vaše podnebie poláskajú intenzívne zemité a kakaové tóny. Môžete v nich tiež zacítiť 
náznaky pražených orechov a čokolády. Nádherne vyvážené cigary, ktoré sú pohla-
dením pre dušu.

Typ Rozmer (inch) Rozmer (mm) Počet ks v krabici hmotnosť (g/cigaru)

Robusto 5 x 50 130 x 20 20 14 g

Vložka: Dominikánska Republika
Viazací list: Dominikánska republika
Krycí list: Ekvádor



KONTAKTUJTE NÁS

info@cigarmarket.eu
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