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Limited Edition Nub Humidor

Zwevegem/Miami, 3 September 2020 – Dit voorjaar bracht J. Cortès een

exclusieve Limited Edition Nub Humidor 2020 uit. De interesse in deze humidor

met een selectie van 4 verschillende NUB-sigaren is groot. Alle 1500 kisten zijn

nog vóór de lancering uitverkocht en zullen binnenkort beschikbaar zijn in de

sigarenwinkels in Europa, Azië en Afrika. Heb je interesse, neem contact op met

jouw lokale handelaar.

In 2008 was Nub het allereerste merk met sigaren in een formaat 4x60. Het innovatieve merk

snel na de introductie een icoon in de wereld van sigaren. Het was de eerste korte robusto met

een ringmaat van 60 en 101 mm lengte. Dankzij de unieke constructie is de Nub een favoriet

geworden onder vele sigarenliefhebbers. De sigaar is in staat om het genot van een Churchill te

bieden onmiddellijk van bij de start. Door het formaat blijft de Nub ook mooi koel tijdens het

roken. De Nub biedt ondaks het korte formaat toch 40-50 min rookplezier.
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 Nub-sigaren worden beschouwd als een van de meest innovatieve sigaarconcepten. Deze

volledig met de hand gerolde sigaren zijn opvallend kort (formaat 4x60). Maar dankzij hun

bijzonder dicht opeengepakte lange filler branden ze langzamer, waardoor ze ondanks hun

formaat toch dezelfde rooktijd bewaren als conventionele maten.

De Limited Edition Nub Humidor 2020 bestond uit 24 heerlijke Nub-sigaren:

- 6x Nub Sun Grown 4x6

Dekblad : Habano

Omblad : Nicaragua

Binnengoed : Nicaragua

- 6x Nub Cameroon 4x60

Dekblad : Cameroon

Omblad : Nicaragua

Binnengoed : Nicaragua

- 6x Nub Maduro 4x60

Dekblad : Brazilian Maduro

Omblad : Nicaragua

Binnengoed : Nicaragua

- 6x Nub Connecticut 4x60

Dekblad : Connecticut

Omblad : Nicaragua

Binnengoed : Nicaragua



OVER J. CORTÈS

J. Cortès is a family run company with a passion for cigars. Cigars in all shapes and sizes. It's a never-ending
story of dedication and craftsmanship that started in 1926. Don't smoke but enjoy! Our prime brands are J.
Cortes, Country, Neos and Amigos. For the major European countries we have strong in-house sales teams; for
other markets our brands are in the hands of our export managers and sold over 80 countries globally. In 2016
CEO Fredje fell in love with artisanal cigar company Oliva Cigars, based in the US and Nicaragua. A business
marriage was set and it turned out to be the party of the year. The Cortès family business now spreads across
two continents.

Don't smoke but enjoy!

#dontsmokebutenjoy

Voor bijkomende informatie of interviewaanvragen, contacteer Laure Boisbouvier, Marketing

Manager J.Cortès (Laure.Boisbouvier@jcortes.com) of Olivier Mottrie,

Marketing J.Cortès (Olivier.Mottrie@jcortes.com / +32 (0) 472 42 36 21)
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