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V roce 1912, v pouhých dvaceti čtyřech letech, si Arturo otevřel
malou továrnu, kde vyráběl ručně balené kubánské doutníky.
V následujících deseti letech Arturova společnost rychle získala
nejen vynikající pověst, ale zaměstnávala i pět stovek baličů.
V roce 1924 postihla Artura tragédie, jedna z mnoha v jeho
životě. Zatímco na Kubě nakupoval tabák, továrna v Ybor City
shořela do základů. Vše bylo ztraceno. Arturovi trvalo dalších
dvacet let, než napsal další kapitolu svého doutníkového snu.
Během těchto let se Arturo oženil a založil rodinu. Se svou ženou
Christinou měl dvě děti, Artura Jr. a Carlose. Tehdy neměli ani
ponětí, že právě Carlos Fuente pozvedne společnost do zcela
jiných výšin a určí zlatý standard, kterým jsou výrobky Arturo
Fuente dnes pověstné.
V roce 1946 Arturo oživil s pomocí rodiny a přátel svůj sen vyrábět
a prodávat doutníky. Prodával pouze za hotovost ze svého domova
v Ybor City. V podniku bylo brzy tak rušno, že z něj museli každý
den ráno vystěhovat nábytek a večer jej znovu nastěhovat dovnitř.

Rodina Artura Fuenta se přistěhovala z Kuby do Spojených
států v roce 1900. O dva dlouhé roky později přistál
ve floridském Key West čtrnáctiletý Arturo, aby se zde opět
shledal se svými blízkými.

Synové, Arturo Jr. a Carlos, museli v rodinném podniku každý den
po škole pomáhat. Arturo razil zásadu, že každý syn musí denně
vyrobit padesát doutníků, než si mohl jít hrát nebo dělat domácí
úkoly. Během dospívání ztratil Arturo Jr. o doutníky zájem, Carlos
jim však zcela propadl. Aby měl na živobytí, pracoval Carlos
Fuente přes den v doutníkové továrně a v noci jako pekař. Když
v roce 1956 požádal Carlos Fuente svého otce, aby mu předal
rodinný podnik, tak ten mu ho prodal za jeden americký dolar.

Po mnoha letech práce v doutníkovém průmyslu na Key
West nabyl Arturo dojmu, že nastal čas se přesunout
do budoucího hlavního města světa doutníků, do Ybor City.
Arturo věřil, že Ybor City bude dokonalým místem, kde by
mohl naplnit svůj sen – otevřít si vlastní doutníkový podnik.

V následujících letech vedl Carlos Fuente rodinný podnik společně
se svým synem Carlosem Jr. Otec a syn spolu tvořili dokonalý
tým. A byl to právě otec a syn, kteří s podnikem dokázali úspěšně
proplout válkou, hurikány a embargy a vybudovali z firmy Arturo
Fuente rodinnou říši, tak, jak ji ve světě známe dnes.

Don Carlos® Robusto
Doutníky Fuente si pro svoji trvalou kvalitu
v chuti i stavbě brzy získaly své věrné
následovníky i mezi znalci. Promluvte si se
svým distributorem o ucelené řadě doutníků
Arturo Fuente i o tom, jaké produkty jsou
právě ve vašem obchodě s kuřáckým zbožím.

Arturo Fuente
Magnum R® Vitola 52

KRYCÍ LIST: Ekvádor
VÁZACÍ LIST: Dominikánská republika
NÁPLŇ: Dominikánská republika
VELIKOST PRSTÝNKU: 52
DÉLKA: 5”
Zdroj: Cigar Insider

Hemingway
Between the Lines®
Tento neotřelý doutník ve stylu
poutače na holičství používá tmavý
i světlý krycí list a přináší zajímavou
kombinaci nasládlé třešňové, trpké
cedrové a hřejivé bylinné chuti.
KRYCÍ LIST: Connecticut Shade /
Connecticut Broadleaf
VÁZACÍ LIST: Dominikánská republika
NÁPLŇ: Dominikánská republika
VELIKOST PRSTÝNKU: 45/54
DÉLKA: 4 1/2”
Zdroj: Cigar Insider

„Hledání skutečné
originality ve všem, co
děláme, bylo vždy pýchou
naší rodiny. Proto nikdo
skutečně nedokáže
napodobit naši vášeň
pro dokonalost.“
– Cynthia Fuente‑Suarez

Krycí list na tomto umně řemeslně
vyrobeném doutníku se leskne olejem.
Má vynikající tah a skvěle hoří.
Tóny sušeného pomeranče a kávy
ve vyváženém dýmu.
KRYCÍ LIST: Kamerun
VÁZACÍ LIST: Dominikánská republika
NÁPLŇ: Dominikánská republika
VELIKOST PRSTÝNKU: 50
DÉLKA: 5”
Zdroj: Cigar Insider

„Nic neuspěcháváme,
děláme věci prostě tak,
jak se dělat mají.
Tím jediným možným,
správným způsobem.“
– Carlos Fuente Sr.

Fuente Fuente OpusX®
XXX Belicoso

XXX Belicoso, X3. Power Ranger. X To
The Third Power. Žádný doutník nemá
více jmen a přízvisek než tento krátký
doutník Fuente Fuente OpusX. Zaujme
vás živými plnými tóny s bohatou
chutí usně a zeminy. V závěru má
neodmyslitelně nasládlou chuť
nejlepších silných doutníků společně
s neobvyklými tóny skotské whisky.
Je to pořádný doutník…

KRYCÍ LIST: Dominikánská republika
VÁZACÍ LIST: Dominikánská republika
NÁPLŇ: Dominikánská republika
VELIKOST PRSTÝNKU: 49
DÉLKA: 4 5/8”
Zdroj: Cigar Aficionado
(25 nejlepších doutníků roku 2010)

Arturo Fuente

®

Řada doutníků Arturo Fuente Gran Reserva®
je vlajkovou lodí úctyhodné značky Arturo
Fuente®. Každý doutník zastupuje čtyři
generace rodinné tradice, nese rodinný
rukopis, který z něj činí jeden z nejlepších
doutníků na světě. Doutníky Arturo Fuente,
v nichž se snoubí umění a řemeslná zručnost,
se vyrábějí pouze z tabáků nejvyšší kvality.
Každý list se vybírá ze soukromé tabákové
rezervy vytvářené výlučně pro výrobu těchto
doutníků. Tyto nejvybranější tabáky jsou
světově proslulé svou mimořádnou kvalitou.
Doutníky Arturo Fuente Gran Reserva® jsou
zručně baleny s krycími listy African Cameroon,
Connecticut Shade nebo Ecuadorian Sungrown.
Každý krok při výhradně ruční práci, v níž
není místo pro kompromisy, zajišťuje
bezkonkurenční kvalitu hotových doutníků.
Doutníky dále zrají k naprosté dokonalosti
v kazetách ze španělského cedru, aby
se v nich snoubilo spojení silných
tónů „nenapodobitelných“
doutníků, které se řadí
k nejlepším na světě.
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Arturo Fuente
Gran Reserva®

Délka
mm / palce

Velikost
prstýnku
/ mm

Obsah
krabice

Krycí
list

Cañones

216 / 8,5

52 / 21

20

NAT
MAD

Churchill

184 / 7,25

48 / 19

25

NAT
MAD
CLAR

Corona

133 / 5,25

45 / 18

25

NAT

Corona Imperial

165 / 6,5

46 / 18

25

NAT
MAD

Flor Fina
8‑5‑8

159 / 6,25

47 / 19

25

NAT
MAD
SUN
CLAR

127 / 5

38 / 15

25

NAT
MAD

Rothschilds

114 / 4,5

50 / 20

25

NAT
MAD

Seleccion Privada
No. 1

168 / 6,75

44 / 17

25

NAT
MAD
CLAR

Spanish
Lonsdale

165 / 6,5

42 / 17

25

NAT
MAD
CLAR

Petit Corona

Řada Arturo Fuente Gran Reserva je
dostupná v krycích listech African
Cameroon, Connecticut Shade
a Eduadorian Sungrown, to
vše v kombinaci s proslulou
dominikánskou náplní a vázacím
listem rodiny Fuente. Vynikající
skladba doutníků přináší dlouhé
a stálé hoření s vynikajícím
tahem a trvalou chutí po celou
dobu kouření

Arturo Fuente
®

Arturo Fuente
Chateau Fuente®

Délka
mm / palce

Velikost
prstýnku
/ mm

Obsah
krabice

Krycí
list

Belicoso

146 / 5,75

52 / 21

24

SUN

Chateau Fuente

114 / 4,5

50 / 20

20

NAT
MAD
SUN

Double
Chateau Fuente

171 / 6,75

50 / 20

20

NAT
MAD
SUN

King B

152 / 6

55 / 22

18

SUN

King T

178 / 7

49 / 19

24

NAT

King T Rosado
Sungrown

178 / 7

49 / 19

24

SUN

Pyramid

152 / 6

52 / 21

25

NAT

Queen B

140 / 5,5

50 / 20

18

SUN

Royal Salute

194 / 7,875

54 / 21

10

NAT
MAD
SUN

Každý z těchto jedinečných blendů je mistrně
vybrán ze soukromé rezervy vyzrálého tabáku
rodiny Fuente a následně ručně ubalen do
dokonalého tvaru a velikosti. Výsledkem
je nezapomenutelný dým hodný značky
Chateau Fuente.
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King T
Doutníky King T jsou baleny do
pouzder, které nádherně zobrazují
proslulé Chateau de la Fuente.
Je to právě osobitý rukopis rodiny
Fuente, který ze značky Arturo
Fuente činí nejlepší doutníky
na světě.
Pyramid
Pyramid byl první
tvarovaný doutník
v řadě Arturo
Fuente Chateau
Fuente, Je ubalen
z exkluzivního
krycího tabákového
listu Connecticut
Shade a speciální
směsi vyzrálé
dominikánské
náplně rodiny
Queen B
Fuente.
Tyto doutníky, které obsahují
krycí list Ecuadorian Sungrown,
představují čtyři generace rodinné
tradice, hrdosti a osobní oběti.

Arturo Fuente

®

Po mnoha letech vývoje Arturo Fuente hrdě představuje
řadu doutníků Magnum R. Součástí řady Magnum R
je exkluzivní krycí list Rosado Sungrown vybíraný
z nejlepších spodních listů na ekvádorských tabákových
plantážích a zrající téměř po dobu deseti let. Právě tyto
vzácné a jemné krycí listy vytvářejí plný, vyvážený dým.

Arturo Fuente
Magnum R®

Délka
mm / palce

Velikost
prstýnku
/ mm

Obsah
krabice

Super 60

152 / 6

60 / 24

25

Vitola 44

124 / 4,875

47 / 19

44

Vitola 52

127 / 5

52 / 21

25

Vitola 54

165 / 6,5

54 / 21,4

25

Vitola 56

143 / 5,625

56 / 22

25

Vitola 58

133 / 5,25

58 / 23

25
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Magnum R oslovuje milovníky doutníků, kteří mají rádi
krémovitější a jemnější doutníky, aniž by byla obětována
jejich chuť. Díky svému výraznému nasládlému závěru
a plným podtónům je tento doutník předurčen k tomu,
aby se stal další klasikou značky Fuente.
Doutníky magnum R Rosado Sungrown byly původně
na trh uváděny ve čtyřech velikostech, příznačně
pojmenovaných podle velikosti prstýnku: Vitola 44,
Vitola 52, Vitola 54, Vitola 56 a Vitola 58. V duchu
stejné tradice má poslední přírůstek této řady „Super 60“
působivý prstenec velikosti 60.

Doutníky Magnum R
oslovují milovníky
doutníků, kteří mají
rádi krémovitější
a jemnější doutníky
bez obětování jejich
plné, bohaté chuti.

Arturo Fuente

®

Don Carlos®

Délka
mm / palce

Velikost
prstýnku
/ mm

Obsah
krabice

Belicoso

137 / 5,375

52 / 21

25

Double Robusto

146 / 5,75

52 / 21

25

No. 2

152 / 6

44 / 55
17 / 22

25

No. 3

140 / 5,5

44 / 17

25

No. 4

130 / 5,125

43 / 17

25

Personal Reserve

146 / 5,75

52 / 21

25

Personal Reserve
– Robusto

133 / 5,25

50 / 19

25

Presidente

165 / 6,5

50 / 20

25

Robusto

133 / 5

50 / 20

25

Kvůli nezbytnému výběrovému
tabáku se tyto doutníky uvádějí
na trh v omezeném množství
a patří k nejlepším doutníkům
baleným v Tabacalera A. Fuente
v Dominikánské republice. V každém směru Carlos
Fuente Sr. usiluje o dosažení maxima bohaté chuti,
dokonalých vlastností krycího listu a vynikající stavby
každého doutníku, který nese jeho jméno.

Doutníky Arturo Fuente Don Carlos,
které byly pojmenovány na počest
svého legendárního tvůrce
a patriarchy rodu Fuente, Dona
Carlose Fuenta Sr., patří mezi jedny
z nejlepších doutníků na světě.
K vytvoření tohoto mistrovského díla spojil
Carlos Fuente Sr. vzácný, mimořádně kvalitní, ručně
vybíraný tabák zrající po dobu deseti let. Tyto doutníky
mají bohatou a výraznou chuť díky dokonalým krycím
listům African Cameroon, které lahodí oku i patru.
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Z bohatého krycího listu African Cameroon ukrývajícího
mimořádně kvalitní dominikánskou náplň vystupuje plná
a k dokonalosti dovedená chuť. Jemně nasládlá chuť,
produkovaná vybraným krycím listem African
Cameroon, je dokonale vyvářena s ostřejším
aroma. Bezvadná stavba, která je
charakteristickým znakem Tabacalera
A. Fuente, zajišťuje rovnoměrné hoření
a hladký tah jednoho z nepochybně
nejvybranějších světových doutníků.

Arturo Fuente

Arturo Fuente
Hemingway®

Délka
mm / palce

Velikost prstýnku
/ mm

Obsah
krabice

Best Seller

114 / 4,5

43/55 • 17 / 22

25

Between
the Lines

114 / 4,5

45 / 54 • 18 / 21

25

Classic

178 / 7

46 / 18

25

Masterpiece

229 / 9

52 / 20

10

Short Story

102 / 4

42 / 49 • 17 / 19

25

Signature

152 / 6

46 / 18

25

Untold Story

194 / 7,625

54 / 21

25

Work of Art

124 / 4,875

46 / 60 • 18 / 24

25

®

Z vyprávění Carlose Fuenta, Jr.:
„Můj dědeček vyráběl dokonalé doutníky
Perfecto; Těšily se oblibě ve dvacátých,
třicátých a čtyřicátých letech dvacátého
století. Když jsem vyrůstal, vyráběli jsme
Perfecta ručně, ale jak šel čas, stále méně a méně
výrobců tabáku balilo Perfecta ručně. Tito výrobci
doutníků postupně stárli, odcházeli na odpočinek, nebo
umírali. Výroba opravdového doutníku Perfecto si žádala
skutečného mistra.“
„Jako dítě mě fascinoval tvar a náročné řemeslné
umění, jehož jsou doutníky Perfecto výrazem. Když
jsem v osmdesátých letech dvacátého století přijel do
Dominikánské republiky, řekl jsem si, že bychom měli
tento tvar doutníků znovu oživit. Chtěl jsem oživit
starý světový styl, abych zachoval toto umění, tradici,
řemeslo.“
Tvar Hemingway Perfecto je nepochybně
jedním z nejnáročnějších tvarů na výrobu.
Spojení dominikánské náplně a vázacího
listu Hemingway® s vybraným krycím listem
African Cameroon produkuje husté obláčky
bílého dýmu s plným aroma a dokonalou
stavbou i hořením. V omezeném množství
se dodává i s hojně vyhledávaným
širokolistým tmavým krycím listem
Connecticut.

Chtěl jsem oživit starý
styl, zachovat umění,
tradici a řemeslo.

Hemingway
Nejslavnější řada figurados
®

na světě!
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Arturo Fuente
®

V září 1998 se Karibským
mořem prohnal hurikán
Georges a přinesl
všeobecnou zkázu v celém
regionu, včetně slavné
farmy Chateau de la Fuente
v Dominikánské republice,
kde se pěstují a sklízejí
vysoce hodnocené krycí
listy pro doutníky Fuente
Fuente OpusX.
O dva roky později měla
zkáza způsobená bouří
za následek nedostatek
tabákových krycích listů
Fuente Fuente OpusX. Než
aby zastavil výrobu, nařídil Carlos
Fuente, Jr. použití jiného krycího listu,
vyzrálého Connecticut Broadleaf. Rodina
Fuente opět dokázala přetvořit tragédii v triumf
a zrodil se tak doutník Arturo Fuente Añejo.
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Fuente Fuente
Añejo®

Délka
mm / palce

Velikost prstýnku
/ mm

Obsah
krabice

No. 46

143 / 5,625

46 / 18

25

No. 48

178 / 7

48 / 19

25

No. 49

194 / 7,625

49 / 19

25

No. 50

133 / 5,25

50 / 20

25

No. 55

152 / 6

55 / 22

25

No. 60

156 / 6,25

49 / 19

25

No. 77 Shark

149 / 5,875

50 / 64 • 20 / 25

20

No. 888

168 / 6,75

43 / 17

24

Añejo, jako jeden z nejvzácnějších doutníků na
světě, je balen z nejlepší dominikánské náplně
a vázacího listu ze Chateau de la Fuente,
k nimž se následně přidává krycí list
maduro zrající v koňakových sudech.
Toto spojení dodává bohatou,
kořenitou a jemně nasládlou
chuť dýmu a jedinečný proces
zrání dodává doutníku i jeho
nezaměnitelnou podobu.
Tento doutník, který
se obvykle prodává
pouze na Den otců
a na Vánoce,
je dnes jedním
z nejexkluzivnějších
doutníků na světě.
Za jedinečnou chuť doutníku
Arturo Fuente Añejo mohou
bohaté krycí listy maduro zrající
v koňakových sudech. Tato řada má
několik různých velikostí, její součástí
je i jeden ze světově nejproslulejších tvarů, No.
77 Shark. Shark je první doutník torpédovitého tvaru,
jenž je odvozen z kulatého pareja, který přechází do
hranatého tvaru – viz obrázek. Tento typ
doutníku Añejo je zvlášť vzácný.

Arturo Fuente

Destino al Siglo potěší ty,
kteří dávají přednost plnému
robustnímu dýmu.

®

Arturo Fuente Destino al Siglo byl vytvořen u příležitosti
100. výroční společnosti po mnoha letech vývoje. Tato
řada doutníků, vyrobená z krycího tabákového listu ze
Chateau de la Fuente, upřednostňuje semena Habano
před variantou semen Corojo, která se používájí k výrobě
proslulého Fuente Fuente OpusX. Destino al Siglo potěší
ty, kteří dávají přednost plnému robustnímu dýmu.
Takto skvostný doutník může být uchováván jen v tom
nejlepším balení. Zdobené balení, od pásku doutníku
po vyjímatelnou podložku ze španělského cedru, je
navrženo jako kniha.
Tvůrce doutníku Carlos Fuente Jr. uvádí, že
tento doutník vyjadřuje příběh rodiny Fuente;
její odkaz a lásku k vlastní rodině a přátelům,
podporovatelům a sousedům. „Právě to jsem se
snažil vytvořit,“ říká Carlos. „Je to výjimečný
doutník se zvláštním významem.“
„Obal je protkán symboly
a zprávami. I barva má svůj
význam – proč modrá? Kvůli
původnímu označení
které používal můj
dědeček. Obal, který
si pamatuji z dětství,
měl stejný emblém AF,
jaký používáme dnes,
ale namísto červené byl
vyveden v modré, v tomto
odstínu modré. Byl jsem to já,
kdo tento emblém někdy na konci
sedmdesátých let minulého století
změnil na červený. Proto jsem dospěl
k názoru, že by bylo vhodné se u tohoto
emblému vrátit k původní barvě mého dědečka.“

Siglo de Amistad (století přátelství)
Siglo de Amor (století lásky)
Siglo de Familia (století rodiny)
Siglo de Passion (století vášně)
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Fuente Fuente
Destino al Siglo®

Délka
mm / palce

Velikost
prstýnku
/ mm

Obsah
krabice

de Amistad

127 / 5

50/ 20

13 & 26

de Amor

133 / 5,25

52 / 21

13 & 26

de Familias

156 / 6,125

47 / 19

13 & 26

de Passión

168 / 6,75

50 / 20

13 & 26

Usazena na bohaté vulkanické půdě
Dominikánské republiky leží Chateau
de la Fuente, domov nejlepších
doutníků na světě, široce
vyhledávaných Fuente
Fuente OpusX

Půda v Dominikánské republice je velmi bohatá na
minerály, a proto byla vždy považována za nevhodnou
pro pěstování krycích tabákových listů.
Tento předsudek však překonala erudice
a zatvrzelost rodiny Fuente. Společně jsme zde
vyšlechtili skvostné krycí tabákové listy, které se
staly základem proslulého Fuente Fuente OpusX,
prvního dominikánského pura.

Fuente Fuente
OpusX®

Délka
mm / palce

Velikost
prstýnku
/ mm

Obsah
krabice

Belicoso XXX

117 / 4,625

49 / 19

42

Double Corona

194 / 7,625

49 / 19

32

Fuente Fuente

143 / 5,625

46 / 18

32

Perfecxion No.2

162 / 6,375

52 / 21

29

Perfecxion No.4
Series X

149 / 5,1875

43 / 17

42

Perfecxion No.5

124 / 4,875

40 / 16

42

Perfecxion X*

160 / 6,25

48 / 19

32 / 3

Perfecxion 77
Shark

140 / 5,5

52 / 22

36

Robusto*

133 / 5,25

50 / 20

29 / 3

Petit Lancero

160 / 6,25

39 / 15

32

Reserva
D’Chateau*

178 / 7

48 / 19

32

Super Belicoso

140 / 5,5

52 / 21

29

* Dostupné v pouzdrech po třech doutnících

Bezvadná stavba, vynikající
chuť a století mistrovství
a tradice.
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Fuente Fuente OpusX.
Původní dominikánské puro.
Současné Fuente Fuente OpusX se považují za vrchol
doutníkové dokonalosti a standard, podle něhož
se měří ostatní doutníky. Jedinečné spojení tabáků
Fuente produkuje jemnou výraznou chuť v harmonii
s přetrvávající plností exkluzivního krycího tabákového
listu Fuente Fuente OpusX

Fuente Fuente
OpusX®
Angel’s Share

Délka
mm / palce

Velikost
prstýnku
/ mm

Obsah
krabice

Fuente Fuente

143 / 6,625

46 / 19

32

Perfecxion X

159 / 6,25

48 / 19

32

Reserva
D’Chateau

178 / 7

48 / 19

32

Robusto

127 / 5,25

50 / 20

29

Odpařenému vínu se říká andělská daň a míní se tím
víra, že strážní andělé, kteří víno chrání, jej ochutnávají
a dávají mu své požehnání.
Vzhledem k tomu, že jsme při požáru v roce 2012 přišli
o uzrálý tabák neocenitelné hodnoty, inspirace pro tento
doutník se odvinula právě z tohoto pojmu. Skladiště, které
shořelo, obsahovalo tabák, který zrál od konce čtyřicátých
a padesátých let minulého století. Rodina Fuente jej
schovávala pro mimořádnou příležitost – své sté výročí.
Vše bohužel dopadlo jinak, neboť požár pohltil velké
množství tohoto cenného tabáku. Rodinu postihl velký
smutek a žal, ze kterého se zrodil doutník Angel’s Share.
Máme tím na mysli, že si tento okouzlující dým z hořících
stodol vychutnali andělé, kteří naopak rodině Fuente
požehnali k úspěchu v budoucím podnikání.
Pojem „andělská daň“ (Angel’s Share)
se používá při výrobě vína. Výrobci vína
často používají dubové sudy k uchovávání
vína v procesu zrání. Když víno zraje po
dlouhou dobu, jeho určité množství se
ze sudu vypaří.
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Fuente Fuente OpusX Angel’s Share používá jako krycí
listy tabák ze středu rostliny oproti běžně používaným
horním listům, ze kterých se obvykle vyrábí například
Fuente Fuente OpusX. Carlos Fuente, Jr. se více zaměřil
na tuto část rostliny, o níž se domnívá, že odtud pochází
nejvíce charakteru a chuti.

Fuente Fuente
OpusX 20th®

Délka
mm / palce

Velikost
prstýnku
/ mm

Obsah
krabice

Magnum O

114 / 4,75

54 / 21

36

Perfecxion X

160 / 6,25

48 / 19

32/3

Pussy Cat

108 / 4,25

42 / 17

39

Super Belicoso

140 / 5,5

52 / 21

29

Chtěl jsem stvořit něco ze svých vzpomínek. Chtěl jsem
se vrátit do svého dětství. Chtěl jsem se vrátit do
nejšťastnějších chvil svého života. Chtěl jsem,
aby na mě dědeček byl hrdý. Chtěl jsem,
aby na mě byl hrdý můj otec a moje děti
mohly jednou být hrdé na mě.
Musel jsem to zkrátka
udělat.
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Zrozen z magické půdy Chateau de la Fuente, přichází
další okouzlující profil chuti nejvyhledávanější prémiové
značky doutníků na světe, prestižní Fuente Fuente
Opus X. Uvnitř zářivě zlaté krabice se nachází patnáct
výjimečných doutníků, které jsou rozděleny po třech
kusech v pěti různých velikostech. Všechny tyto
mimořádné doutníky jsou baleny z nejkvalitnějších
vázacích listů, náplně a krycího tabákového listu
vypěstovaných v srdci Dominikánské republiky.

Fuente Fuente
OpusX Oscuro Oro®

Délka
mm / palce

Velikost
prstýnku
/ mm

Obsah
krabice

Fuente Fuente

143 / 5,625

46 / 18

15

PerfecXion No.4

133 / 5,25

42 / 17

15

PerfecXion X

160 / 6,25

48 / 19

15

Reserva D’
Chateau

178 / 7

48 / 19

15

Robusto

133 / 5,25

50 / 20

15

Hýčkané, mimořádně vyzrálé a fermentované
zvlášť vybrané krycí listy Fuente Fuente Opus X
dodávají doutníku robustní, vyváženou
a tmavou podobu.
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