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"The Diamond of Vodka's"
Ice Diamond "Premium Vodka", được sản xuất bởi các
chuyên gia, nhanh chóng trở nên nổi tiếng như một trong
những loại vodka tốt nhất của thế giới.
Ice Diamond "Premium" Vodka được sản xuất thủ công từ
lúa mì chất lượng cao và theo truyền thống chưng cất bốn
lần, đã được thành lập hơn 100 năm trước đây bởi Sa hoàng
Nicholas II, Nga.
Ice Diamond "Premium" Vodka, một loại thức uống đặc biệt,
có màu ñeïp baèng söï keát hôïp haøi hoøa luùa mì chất
lượng cao, nước suối tươi mát và chưng cất bốn qua giai
đoạn theo cách truyền thống.
Ice Diamond "Premium" Vodka có thương hiệu riêng nhờ
vào hương vị và màu đặc trưng

Thông tin về chúng tôi
Tashkent Vino được xây dựng dưới sự giám sát chỉ
đạo của Grand Duke Alexander II Romanov vào năm
1867 và bây giờ có thể nhìn lại lịch sử 145-năm của
nó.
Grand Duke Alexander II Romanov đã có một niềm
đam mê về Trung Á và vì lý do này, ông đã khảo sát
thị trường để thực hiện một đóng góp lớn vào sự
phát triển kinh tế và văn hóa.
Nó có một di sản độc đáo, có một công thức "Pha
chế rượu Vodka theo kiểu hoàng gia Nga". Nguồn
nước trong lấy từ trên núi để cho ra một loại thức
uống có tên Ice Diamond.
Trong hơn một thế kỷ, các công thức chế biến Ice
Diamond "Premium" Vodka theo kiểu hoàng gia từ
Grand Duke Nicholas II Romanov đã được tạo ra và
sau đó lần đầu tiên được "Thống đốc toàn quyền Tashkent - Artel Pervushina" sản xuất vào năm 1894.

Mô tả sản phẩm
Ice Diamond Premium Vodka được sản xuất hàng trăm năm trước.
Nó vẫn có vẻ hoàn toàn hiện đại và phù hợp với kỳ vọng cao nhất.
Phương thức chưng cất tăng gấp bốn lần với quy trình xuyên suốt,
đặc tính cấu trúc trong suốt.
Điều này có nghĩa rằng vodka cao cấp có hương thơm và hương vị
thanh nhã hoàn toàn cân bằng.
Nó gần như có mùi vị trung lập với rượu và ngũ cốc.
Cách pha chế Ice Diamond Premium Vodka rất chất lượng.
Một loại thức uống “tinh khiết”
Kinh nghiệm pha chế Vodka từ Uzbekistan với hương vị tự nhiên
không thể nhầm lẫn.
Chai màu đen, có các ký tự bạc như những hạt kim cương và không
thể bị nhầm lẫn với các nhãn hiệu khác.

Cồn: 40.0% khối lượng
Có trong 0.5 lít , 0.7lít và 1.0 lít/ Chai
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Export & Logistic Offce
Starkenburgstrasse 16
64546 Moerfelden-Walldorf
Germany
Phone: + 49 6151 392 148 00
Fax: + 49 6151 392 148 09
E-Mail: export@vodka-icediamond.com
Ice Diamond Germany
MADI GmbH
In der Schneithohl 16
61476 Kronberg / Ts.
Phone: + 49 6171 284 86 75
Fax: + 49 6171 286 57 64
E-Mail: info@vodka-icediamond.de
Register No. HRB 87833
VAT-ID DE 272861518
Ice Diamond Poland
SARES
ul. Pulaskiego 11/11
81-760 Sopot
Regon 191561262
NIP PL 5831059636
Phone: + 48 58 731 08 80
Fax: + 48 58 736 29 63
E-Mail: info@vodka-icediamond.pl
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Sales Office - South East Asia
63 Tay Hoa, P. Phuoc Long a Ward, Q 9
Ho Chi Minh City
Phone + 84 914 928 745
E-Mail: sea@vodka-icediamond.com
Ice Diamond
Akhunbabaev 45
700060 Tashkent
Uzbekistan
Phone: + 988 71 554 381
Fax: + 988 71 559 443
E-Mail: info@vodka-icediamond.com

