Arturo Fuente since 1912
Sigarenfabrikant met Cubaanse roots gevestigd in Dominicaanse Republiek met verschillende
fabrieken, zowel voor eigen productie als voor derden. Voorheen had men fabrieken in Key
West, Ybor City en Nicaragua.
Productie 25.000.000 stuks handgemaakte sigaren per jaar
Het Fuente gamma is onderverdeeld in verschillende lijnen. Wij hebben 7 onderverdelingen
gemaakt:
1. GRAN RESERVA
2. CHATEAU FUENTE
3. DON CARLOS
4. HEMINGWAY
5. ANEJO
6. OPUS X
7. ROSADO

1 ARTURO FUENTE GRAN RESERVA
*Kameroen dekblad, filler en binder Dominicaans
*Milde sigaar, makkelijk te roken
*Instaplijn met als best sellers Petit corona Cameroon, Cubanitos, Exquisitos, Rothshild en 858
*Herkenbaar aan groene onderkant van het bandje

2 ARTURO FUENTE CHATEAU FUENTE
*In 3 variaties verkrijgbaar
- Connecticut shade grown Wrapper *Zeer milde sigaar die zeer gemakkelijk rookt,
* Altijd in ceder, voorzien van een groen linnen bandje
*schitterend goudgeel dekblad

-Maduro Broadleaf

* zachte sigaar met mooi maduro dekblad

-Equadorian Sungrown Wrapper

*met nog meer body. Ook in ceder, met zwart linnen
bandje.
*jongste creatie
*Hogere prijsklasse
*Steeds in ceder verpakt

3 ARTURO FUENTE DON CARLOS
*Zeer oude Cameroon wrapper (1984)rond vintage Dominicaanse blend die 10 jaar oude
tabakken bevat.
*Complexe, geraffineerde en zeer smaakvolle sigaar met licht zoete Kameroen toets
*Klassieke modellen naar smaak van Don Carlos Fuente Senior
* Hogere prijsklasse,
*bij ons vooral AF Don Carlos Nr 4 en natuurlijk de Robusto

4 ARTURO FUENTE HEMINGWAY
*Zelfde samenstelling van tabak als de Don Carlos lijn (Kameroen/Dominicaans) of soms
verkrijgbaar in Connecticut Maduro
*Vorm is telkens een figurado of perfecto, geïnspireerd op de stijl die in Cuba populair was in
de jaren 20, 30 en 40.
*Short Story, Best Seller en Signature

5 ARTURO FUENTE ANEJO
*Dominicaanse filler en binder vergelijkbaar met de Opus X, maar met 5 jaar oude American
Connecticut broadleaf Maduro gerijpt op cognac vaten.
*Zeer krachtige sigaar,
*Hoogstee prijsklasse, erg schaars
*Werd ontwikkeld om de door tornado’s verwoeste oogst van het Rosado dekblad van de Opus
X te vervangen

6 ARTURO FUENTE OPUS X
* De eerste 100% Dominicaanse sigaar, de originele Dominicaanse PURO met Cuban seed en
Rosado wrapper.
*De eerste oogst dateert van 1992
*Full body, perfect gemaakte sigaar
*Zeer gelimiteerd

7 ARTURO FUENTE MAGNUM R ROSADO SUNGROWN
*Nieuwste creatie in het AF gamma
*Witte lijn in etiket
*Een Rosado Sumatra sungrown uit Equador als wrapper (geplant door Oliva)
* Wrapper is 8 tot 10 jaar oud rond Dominicaans filler/binder
*Bladeren zijn afkomstig van lagere delen van de plant om tot zachtere resultaten te komen
*Kleur van het dekblad is rood bruin
*Zoete, smaakvolle en complexe evolutie
*Grote diameters

